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Abstract 

 
Feberboken, written by Stina Aronson and published in 1931, is a fragmentary meta literary 

autobiographical work told and written by the pseudonymous female author Mimmi Palm. 

The novel tells about a literary-erotic passion causing female subordination, fever and sick-

ness. It balances between biography and fiction and consistently decontructs itself through its 

meta literary prespective. This essay finds that the structure of the novel and its thematical 

confusion of literature and erotique, fiction and reality, woman and man, derives from a 

struggle for definitions. Thus, the essay attempts to a close reading focusing on ambivalence 

and resistance and in order to determine the nature of the fever, it tries to analyze Feberboken 

in the light of early Swedish literary modernism. With Foucault’s definitions of the discour-

sive relation of power and its regementarity, it reads the novel as an allegory of the female 

authorship in a masculine modernistic literary discourse, as well as an allegory of the female 

author’s practise of technologies of the self within this discourse. It finds that the novel is 

both influenced by and critical of the order of the modernistic literary discourse and that 

Aronson through pseudonymity and metaperspectivity is reaching for a gender neutral literary 

voice.  
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Feber och fragment 

Feberboken – Stoffet till en roman1 är titeln Stina Aronson (1892-1956) ger sin nya bok då 

den utkommer 1931. Den liknar en innehållsdeklaration, en genrebestämning av en litterär an-

sats och ännu inte avslutat projekt. Titeln erkänner sig till det impulsiva och experimentella, 

samtidigt för den tanken till diagnosen. Den talar om en feber, ett sjukdomsförlopp, hastigt 

nedtecknat, ännu inte sammanställt och analyserat: ett ännu inte fiktionaliserat material. 

   Beteckningen ”stoff” liknar en anvisning om att detta ofärdiga material, löst sammanfogat 

och provisoriskt ordnat, är något att sätta samman, kanske av läsaren genom läsning. Men 

denna ”feber”, som orsakat och bevärdigats en hel bok, är den fysiologiskt verklig eller kan-

ske rent av intellektuell, fiktiv - litterär?  

    Termerna ”stoff” och ”feber” antyder att Feberboken är en historia om någonting person-

ligen upplevt, en berättelse med stråk av självbiografi, en livserfarenhet som getts en skiss-

artad, kanske bristfällig, form som orsakats av en feber. Romanen kan således tydas som ef-

fekten av en sjukdom och som ett självutlämnande vittnesmål om ett ohälsotillstånd.   

   I romanens första mening talar ett jag i en ton av bekännelse och begrundan utifrån sin di-

rekta erfarenhet och åskådnings centrum. Detta jag genljuder av självständighet, samtidigt 

uppfattar det sig genom sin relation till en annan, en han, en man. En kvinna berättar om sin 

önskan att bli sedd och sina försök att bli till genom Hugo: 
 
Flera veckor förspillde jag faktiskt på att söka utforska mig själv bara för att Hugo (Hugo är min älskare, eller 
rättare sagt han kunde vara det om han ville) skulle få veta allt om mig. Mitt ansikte, mina händer, mina utbrott, 
min andedräkt. Den där tiden hoppades jag ännu att det skulle intressera honom. (23)2 
 
Kvinnan är Mimmi Palm, samma person som är författare till Feberboken. Mimmi är den 

erfarna författaren som önskar bli till genom relationen till Hugo L., en ung erkänd och lit-

terärt banbrytande svensk poet. Mimmi och Hugo är pseudonymer för de historiska per-

sonerna och författarna Stina Aronson och Artur Lundkvist. De två förlagorna går att spåra i 

romanens person- och miljöbeskrivningar och i dess litterära hänvisningar. Därmed fungerar 

pseudonymerna både som halvt kamouflage och förhöjande anonymiseringseffekt. Läsaren 

kan avslöja romanens verklighetsgrund och ändå läsa den som fiktion och liknelse. Boken blir 

ett slags allegorisk pseudoroman där Mimmi Palm är berättare och författare och inte Stina 

Aronson men där Stina Aronson ändå skymtar fram. 

   Varför väljer då Aronson en genomskinlig pseudonym? Varför utger sig romanen för att va-

ra både autentisk och fiktiv? Och hur ska denna sjukdom förstås och på vilket sätt rör den 

                                                
1 Stina Aronson, Feberboken, Rosenlarv Förlag 2005. 
2 Löpande sidhänvisning ges till passager i Feberboken.  
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Mimmi, och Hugo? För att utröna feberns natur kan det vara fruktbart att betrakta Feberboken 

mot en litteraturhistorisk bakgrund av tidig svensk modernism. Jag vill genom essäformen 

pröva att med Foucaults definitioner av den diskursiva maktrelationen3 och dess ”regementa- 

ritet”4 läsa romanen som en allegori över det kvinnliga författarskapet i den modernistiska 

litterära diskursen, såväl som en allegori över den kvinnliga författarens utövande av självtek-

nologier5 inom denna diskurs. Kortromanens fragmentariska grundtillstånd vittnar enligt min 

mening om att en kamp om definitioner - anammelsen av och trotset mot modernistiska dis-

kursens ordning – pågår i boken. Genom romanens sammanblandning av erotik och litteratur, 

av verklighet och fiktion och av könsdefinitioner förefaller den både vara ett prov på och ett 

ifrågasättande av denna diskurs. 

    Feberboken pekar mot en verklighet utanför sig själv och har föranlett flera intressanta lit-

teratursociologiskt syftande studier som mina resonemang här stödjer sig på. Men boken har 

också element som verkar bortom det autentiskt biografiska och det är dessa som enligt min 

mening ger texten dess säregna instabilitet. Med sina litterära allusioner och självreferenser 

återförs texten konsekvent tillbaka till sig själv. Den rör sig på gränsen mellan biografi och 

fiktion, cirkulerar bland innebörder och omärkliga tempusskiften, den byter perspektiv, tyngd-

punkt och saknar fast position. Detta gör en konsekvent självbiografisk liksom en renodlat 

fiktiv läsning av texten dömd att kollapsa – snarare manar den till allegorisk läsning. Min am-

bition är att utifrån romanens metaperspektiv göra en inomtextuell läsning av romanen som 

klyvning och motstånd.  

 

Den litterära modernismen, Aronsons författarskap och pseudonymen 

Enligt Sandra M. Gilbert och Susan Gubar6 var den anglosaxiska modernismen ett litterärt 

svar på kvinnors ökade offentliga deltagande och på feminismens uppkomst i och med det 

sena 1800-talssamhällets sociokulturella utveckling. Litteraturen blev en omstridd terräng, ett 

ingenmansland där manliga och kvinnliga författare bekönade sina ord, där litteraturen kom 

att genusbestämmas7 och där män framställde kvinnor som främmande och kvinnor skildrade 

män som försvarare av en försvarslös ordning.8 Modernismen blev produkten av ett könskrig 

där manliga författare svarade på kvinnans ökade intellektuella verksamhet med formule-
                                                
3 Michel Foucault, Diskursens ordning, Brutus Östlings Bokförlag Symposion 1993. 
4 Michel Foucault, ”Technologies of the Self”, föreläsning vid Universitetet i Vermont, Thomas Götselius, Ulf   
  Olsson, (red.), Diskursernas kamp, Brutus Östlings Bokförlag Symposion 2008. 
5 Ibid. 
6 Sandra M. Gilbert, Susan Gubar, No Man’s Land, vol. 1, Yale University Press 1988. 
7 Ibid., s. xii, f.  
8 Ibid., s. 4. 
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ringen av en ny erotiserande ideologi som gjorde henne synonym med kropp.9 Könskriget 

blev modernismens nyckeltema och utgångspunkt. Litteraturen blev en könsterräng, pennan 

en metaforisk pistol, orden vapen och kampen om den politiska och personliga makten en 

trop.10 Kriget bedrevs med och om ord och litteraturhistorien och språket blev de avgörande 

stridszoner där könens nya förhållande angavs genom en omdefiniering av kvinnligt och man-

ligt så väl som den patriarkala kulturens estetiska och språkliga normer.11 

    Caroline Graeske beskriver i sin avhandling Bortom ödelandet12 hur det även i Sverige till 

följd av industrisamhällets framväxt uppstod förvirring angående maktbalans och arbetsför-

delning mellan könen. De traditionella definitionerna av manligt och kvinnligt rubbades och 

reste frågan om könens konstruktion och både skönlitterär och vetenskaplig litteratur gjorde 

kvinnan till objekt för undersökningar som sökte bestämma hennes natur - mannen sågs som 

liktydig med människan. Denna kvinnans degradering och objektifiering yttrar sig i den litte-

rära modernismen.13 

    I avhandlingen Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer14 skriver Kristina 

Fjelkestam att mellankrigslitteraturen präglades av en tidigmodern rousseausk syn på relatio-

nen mellan könen som assymetrisk, en generell syn på män och kvinnor som icke likställda 

utan komplementära: ”Asymmetrin, eller isärhållandet, innefattar en hierarkisering som byg-

ger på exploatering av vad som i tiden betraktas som biologiska olikheter. Motsatstänkandets 

antingen-eller ställer Mannen i det positivt laddade ledet och Kvinnan i det negativa, liksom i 

begreppsparen aktiv-passiv, tanke-känsla, själ-kropp, kultur-natur.”15 Med den kvinnliga sam-

tidsromanen fick dock modernismen en alternativ kvinnobild. Där uppstod en ny kvinnotyp 

med en ny syn på sexualitet och äktenskap, en frigjord kvinna som var mannen mer jämlik bå-

de i erfarenheter av arbete och sexualitet och som symboliserade den emanciperade kvinnan.16  

Aronson kan sägas vara en av denna litterära figurs upphovskvinnor.  

    Med antologin Fem unga (1929) och författarkretsen bakom den liksom med sitt litterära 

manifest i Brand (1930) trädde Artur Lundkvist fram som litteraturens omvälvare och moder-

nismens banerförare. Lundkvists modernism var en revolt mot traditionellt borgerliga ideal, 

en motvilja inför det konventionella och en bejakelse av det nya och originella; stilexperimen-

                                                
9 Gilbert, Gubar 1988, s. 47. 
10 Ibid, s. 3-6. 
11 Ibid, s.121. 
12Caroline Graeske, Bortom ödelandet (diss.), Brutus Östlings Bokförlag Symposion 2003. 
13 Ibid, s. 74. 
14 Kristina Fjelkestam, Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer (diss.), Brutus Östligs Bokför-    
   lag Symposion 2002. 
15 Ibid, s. 30. 
16 Ibid, s. 9. 
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tet och nyskapelsen. För Lundkvist handlade modernismen om att anamma en ny primitiv 

livskänsla och att bryta upp från den traditionella esteticismen. Litteraturen skulle återknyta 

till naturen och livets ständiga flöde och primitivismen var den spontana revolten mot civilisa-

tionens hot om sterilisering och ”förträngning av drifterna”.17 

    Den modernistiska litteraturen var en i många avseenden manlig norm och ett manligt defi-

nitionsföreträde. Litteraturen skulle vara en livsinställning fri från konventioner, öppen för 

nya impulser och dess vitalistiska bekännelse till livet, jaget och det självupplevda, till dikten, 

driften, erotiken, till samhället, arbetet och äventyret genljuder av manlig identitet, erfarenhet 

och världsåskådning. Dess förkärlek för det primitiva är intimt förbunden med den manliga 

kroppen och dess grundprogram, att ansluta sig till ”det primära, skapande driftlivet”, speglar 

en manlig sexualitet.18 

    Med modernismen maskuliniseras och könspolariseras litteraturen i högre grad än förut. 

När de förnyelsesträvande manliga författarna skildrar sina erfarenheter gör de också kvinnan 

till ursprunglighet, natur och kropp. Kvinnan blir en arkaisk symbol för ursprunglighet och ett 

föremål för mannens drift. Hon blir mannens olike och står i bjärt konstrast till den nya kvinna 

som framträtt i och med det framväxande moderna samhället. Modernisternas kvinnobild är i 

sig ingen litterär nyskapelse men den blir synonym med litteraturens underförstådda förväntan 

på framställningen av kvinnan som mannens motsats i kärleken, konsten, litteraturen och sam-

hället. Den blir också, som Gunilla Domellöf19 visat, en normativ utgångspunkt för receptio-

nen av kvinnliga författarskap. Medan den moderna manlige författaren via föreningen av det 

nya och det ursprungliga vidgar sitt författarjag, leder detta i kvinnliga modernistiska för-

fattarskap till kluvenhet. Den tidiga modernismen är med andra ord en manlig diskurs defi-

nierad av ett fåtal unga män med ett utstakat syfte, ett manifest grundat på en manlig erfaren-

het, en bejakelse av manlig kropp och drift. I denna diskurs blir kvinnan något avskiljt och 

främmande; det som inte är synonymt med manlighet. Manligheten definieras således av sär-

skiljandet från och höjandet över det kvinnliga.  

    Då Aronson tar kontakt med Lundkvist 1929 är hon en etablerad författare till sju utgivna 

verk. Stilistiskt hör hon hemma i den traditionella svenska borgerliga litteraturen men hennes 

fyra senaste verk har klar modernistisk influens, främst från Södergran. Aronson är beläst och 

öppen för litterära strömningar och impulser. På ett tidigt stadium tar hon del av Lundkvists 

                                                
17 Graeske 2003, s. 64-66. 
18 Ibid., s. 75. 
19 Gunilla Domellöf, Mätt med främmande mått, Gidlunds förlag 2001. 
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tankar om att nyskapa och förnya de konstnärliga uttrycksmedlen.20 Hon delar modernisternas 

vilja att frigöra sig från litterära auktoriteter och konventioner och i kontakten med Lundkvist 

ser hon en möjlighet att placera in sig som modern författare.21 Deras korrespondens och mö-

ten ger Aronson litterära impulser och hon börjar experimentera och skriva mer lyrik, hon ge-

nomför också en stilistisk förenkling och koncentrering av sitt språk.22  Aronson inspireras av 

modernismen och använder de unga manliga modernisternas motivkretsar skapande, passion, 

förälskelse, livsberusning, resor och äventyr men till skillnad från dem sätter hon kvinnan i 

centrum - den älskade, lidande och skrivande kvinnan.23  

    Det är inget uppenbart underläge Aronson talar ifrån som nio år äldre, erfaren, kvinnlig för-

fattare när hon i kollegialt syfte bjuder in Lundkvist till dialog om litteratur och nyskapande. 

Hon följer den nya diskursen och vill som del av den ingå ett jämlikt samtal. Ändå innebär 

kontakten ett underläge eftersom Aronson låter sig influeras av Lundkvist, eftersom hon söker 

gemenskap med honom, och kanske främst eftersom hennes litterära invit visar sig vara svår 

för Lundkvist att besvara. Deras samtal faller sönder och resultatet blir en bok utan gränser 

om ett samtal med gränser. 

    Bruket av pseudonymer var inget nytt för Aronson, som innan Feberboken givit ut verken 

Två herrar blev nöjda, Fabeln om Valentin, Tolv hav och Syskonbädd i namnet Sara Sand. 

Graeske menar att Aronsons namnbyte var ett sätt för Aronson att markera sitt nytänkande, 

sitt sökande efter nya litterära vägar och uttryck. Men även i sina privata korrespondenser 

med de unga modernisterna Erik Asklund och Artur Lundkvist använder Aronson namnet 

Sara Sand (något hon inte gör i breven till den modernistiska författarkollegan och vännen 

Ulla Bjerne). Pseudonymen, resonerar Graeske, kan vara Aronsons sätt att inför de två förfat-

tarna markera sin brytning med sitt tidigare författarskap och visa på litterär nystart. Så här 

förklarar Aronson namnbytet för Lundkvist: 

 
- om Ni inte redan har gissat att Stina Aronson gick i den konventionella stilen tills hon en vacker dag kände sig 
piskad att bryta med sig själv. Ni förstår jag började tro att jag hade egna linjer så att jag inte behövde låna 
andras. Då tog jag ett nytt namn och började ur en annan mynning.24 
 
Namnbytet innebär för Aronson en ny författarfunktion med nya möjligheter till andra på-

ståenden. Det blir även ett slags trovärdighetsåtgärd i mötet med två förnyare på det litterära 

fältet. Namnbytet liknar också ett vapenbyte. Skrivandet är en åtgärd, en krigisk handling, de-

                                                
20 Domellöf 2001, s. 65, f. 
21 Graeske 2003, s.67. 
22 Ibid, s. 71. 
23 Ibid., s. 75. 
24 Ibid., s. 71. 
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fensiv eller offensiv, där Aronson beväpnar sig med språk, ord, namn. Hon börjar ”ur en an-

nan mynning” och skjuter med ord fram sin åskådning mot ett hot, hinder eller en mot-

ståndare.  

    Mimmi Palm är namnet Aronson väljer sig då hon med Feberboken gör ännu en ansats att 

framställa en ny litterär form och ett nytt författarjag. Men det är enbart i denna modernistiskt 

influerade och aspirerande bok som hon använder pseudonymen, de följande böckerna ger 

hon ut i sitt egentliga namn. Detta sista namnbyte, menar Graeske, kan tolkas som att Aronson 

efter Feberboken genomgår en stilistisk vidareutveckling som kräver ännu en ny identitet.25 

Då namnet är Aronsons verkliga kan man kanske dra slutsatsen att hon i sina följande böcker 

funnit en form och en röst som hon anser sig kunna stå bakom och träda fram genom.  

    Feberboken representerar alltså en kort period i Aronsons författarskap då Aronson, in-

fluerad av modernismen genomför litterära experiment. Sammanblandningen av pseudonymi-

tet och självbiografi orsakar där en ambivalens och en autenticitetsproblematik som fixerar 

texten på gränsen mellan verklighet och fiktion, uppriktighet och ironi. Texten osäkrar sig 

själv och läsaren genom att aldrig klargöra sin position men konsekvent hänvisa till sig själv 

som produktion av mening. Boken befinner sig mellan litteratur och metalitteratur och blir ge-

nom sin splittring ett motsägelsefullt ”ohälsosamt” tillstånd, en febrig fiktion där berättarin-

stansen genomkorsas av skillnader. 

    ”Jag tror jag måste dö för att ge ut den här boken. Det känns så – en stum dödens feghet. 

För mig blir döden i alla fall en litterär sak, en kompositionssak. Jag testamenterar Hugo mitt 

hjärta.”(93) Mimmi inser att bokens offentliggörande kommer att innebära hennes död. Pseu-

donymen kommer att ge plats för författaren och den verkliga förlagan igenkännas, fiktionen 

kommer att ge vika för biografin och verkligheten blottas. Men meningen är motsägelsefull: 

en fiktiv karaktär kan omöjligen vara medveten om sig själv och ett liv utanför fiktionen. 

Kanske går den att tyda som att bokens ärende, författarens anspråk, med publikationen för 

evigt står oåterkalleliga. Romanen blir en irreversibel ståndpunkt. Kanske kan den också tol-

kas som att den splittrade kvinnan Mimmi måste dö. Romanen är det testamente med vilket 

hon skänker Hugo sitt hjärta. Hennes död är litterär, romanformen är hennes utplånande och 

upplösning. Det fragmentariska, som är relaterat till, och kanske orsakat av Hugo, är ur-

sprunget till hennes febersjukdom. 

 

 
                                                
25 Graeske 2003, s.71. 
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Anamnes, självdiagnos och journalens redigering: Mimmis självteknologier 

Feberboken tar sin början efter det att det skeende som den ska gestalta just nått sitt slut. Bör-

jan är således slutets fortsättning som än en gång rör sig mot sitt slut. Romanen blir en cirkel-

rörelse där Mimmi i ett skrivande nu, som är berättelsens då, dess efteråt och första berättar-

plan, ser tillbaka på sin nyss genomlevda passionshistoria med Hugo. Genom Mimmis åter-

blick utspelar sig detta då på nytt som ett nu. I detta nu, romanens andra berättarplan, registre-

rar och nedtecknar Mimmi under dagboksliknande former sina upplevelser, känslor och tan-

kar, kring förälskelse, författarskap och drömmar. Dagboksformen är upplöst och saknar de 

datum och konkreta referenser som ger förankring i tid och rum. Det är bara vädrets och års-

tidernas skiften och de brev som skickas mellan Mimmi och Hugo och som Mimmi återger 

delar av och ibland i sin helhet, som ger anteckningarna antydan av kronologi. Dessa brev är 

romanens tredje berättarplan.  

    Samtidigt som Mimmi i skrift distanserar sig från kärlekshistorien återuppväcker hon den, 

den får liv på nytt, dominerar skeendet och romanens sidor och de kritiskt summerande tillba-

kablickarna dyker enbart upp som små, nästan omärkliga inpass. Kärlekshistorien tar över-

handen, styr berättandet och utspelar sig än en gång. Romanen blir en rundgång, ett fragmen-

tariskt men slutet universum där breven vittnar om det möte som aldrig äger rum.  

    Dagboksanteckningarna är Mimmis reflektioner över sina inre sinnesförlopp som hon ned-

präntar i koncisa formuleringar och aforistiska tankefragment. Dessa blir hennes själsliga in-

ventering och dokumentation, hennes personliga rannsakan och bekännelse av det tillstånd 

hon försatts i genom mötet med Hugo. Mimmi söker att med olika medel förstå sig själv. Hon 

ägnar sig åt vad Foucault kallar ”självteknologier”: av egen kraft och med hjälp av Hugo ge-

nomför hon ingrepp på sin tanke, kropp och person i syfte att omvandla sig själv och bli er-

känd och förstådd av Hugo och sig själv.26 Självteknologier, menar Foucault, är allmän-

mänskliga och har sina rötter i grekisk-romersk filosofi och i stoikernas självhermeneutiska 

praktiker. Dessa antika praktiker löd under mottot ”Ta hand om dig själv” och syftade till en 

ny jagupplevelse via introspektion. Självutforskandet var för stoikerna ett slags livslång me-

dicinsk omvårdnad där man sökte intensifiera och utvidga erfarenheten av självet och där det 

dagliga skrivandet och läsandet var centralt. Genom den regelbundna skriften sökte man öka 

sin uppmärksamhet mot livets nyanser, de egna sinnesstämningarna och det man läste.27 Brev-

skrivandet fyllde en viktig funktion av samvetsrannsakan. Där blottlades och renades själ-

                                                
26 Foucault, 2008, s. 263. 
27 Ibid., s. 272.  
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vet.28 Självet var både domare och anklagad och genom självgranskning skulle det minnas 

sanningen. Sanningen var inte något subjektivt utan de handlingsregler kring det offentliga 

livet som lärarna lärde ut. Man skulle minnas uppförandereglerna och omvandla dessa till 

etik, moralens grund var en yttre lag som genom självteknologier kunde subjektiviseras. Re-

ning handlade om att utvärdera vad man gjort och återerinra sig vad man skulle ha gjort för att 

göra rätt. Genom andlig reträtt, anakhoresis, drog man sig undan samhället och in i sig själv 

för att minnas sina viktigaste handlingsregler. Man utövade askesis: man inhämtade och till-

godogjorde sig sanningen för att uppnå självbesinning och självkontroll. Genom meditation 

och inre dialog, melete, synade man andras retorik och förberedde sig mentalt för det yttre 

samhällslivet, och genom gymnasia, fysiska avhållsamhetspraktiker, prövade och säkerställde 

man sitt oberoende av yttervärlden.29  

    Dagboken är Mimmi Palms anakhoresis, hennes andliga reträtt under korrespondensen 

med Hugo. Där undandrar hon sig det sociala livet och sätter sig i samspel med naturen och 

litteraturen för att granska sig själv, minnas sina handlingsregler och pröva sitt oberoende 

gentemot Hugo genom avhållsamhetspraktiker. Regelbundet, nästan tvångsmässigt skriver, 

läser och reflekterar hon. I dagboken och i breven till Hugo blottlägger hon sitt själv och for-

mulerar sitt jag. I skrift klargör hon sina inre principer gällande jaget, kärleken och littera-

turen. Hon utövar asketismens melete och gymnasia: hon analyserar och förbereder sig för 

Hugos svar, och hon övar hon sig i sexuell och intellektuell avhållsamhet. Hon frestas och 

avstår honom både kroppsligen och intellektuellt, hon skjuter upp deras fysiska möte och prö-

var att inte besvara hans brev. Genom självbesinnig och självkontroll söker hon finna sin san-

ning och bli mer subjektiv, hon söker omvandla sig själv till handlingsregel, till etik. Det är i 

dagboken som Mimmi bjuder Hugo motstånd genom att avlyssna hans retorik och pröva den 

som sann eller falsk men det är också där som hon ifrågasätter sig själv och glömmer sina 

handlingsregler. 

    Mimmis verklighet och sanning är inte den samma som Hugos, litteraturens eller samhäl-

lets. Hon är en kvinna i en manlig litteraturtradition och samhällsordning och hon drivs av ett 

dubbelt begär: att formulera själv och att formuleras av Hugo. Hennes ambivalenta tillstånd är 

synligt i dagboksanteckningarna, som tidvis är intensivt känsloladdade, tidvis distanserat iro-

niska. Hon pendlar mellan lidelse och likgiltighet, förälskelse och förakt, beundran och över-

lägsenhet. Hon förhåller sig till Hugos poesi och litteratursyn, hans kvinnosyn och brev. Hon 

påverkas av hans ord, prövar dem, väger dem, förlorar sinnesron av dem, opponerar sig emot 
                                                
28 Foucault 2008, s. 274, f. 
29 Ibid., s. 277 – 280. 
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dem. Hon ser Hugo som levande litteratur och både inspireras och hämmas av honom. Utifrån 

den föreställning hon har av Hugo men också den hållning han har gentemot henne, ifrågasät-

ter hon sig själv, sitt skrivande och intellekt, sin kvinnlighet och kropp. Hon läser sig i honom, 

ser i honom sitt vara och skapande och hennes beroende och hans hållning gör deras kor-

respondens till en maktrelation. Mimmis självteknologier påminner därmed också om stoiker-

nas andra självhermeneutiska regel ”Känn dig själv”, som påminde om människans litenhet 

inför gudarna30 och som i tidig kristendom vidareutvecklades till en asketisk moraltradition 

där villkoret för frälsning var försakelsen av självet och verkligheten.31 Individen ålades där 

sanningsplikt och lydnad. Själslig rening var omöjlig utan självkännedom och syndens offent-

liggörande. Man skulle veta vem man var, erkänna sina brister, kartlägga sina begär och vittna 

mot sig själv.32 Genom självexponering, exomologesis, skulle individen bryta med självet, det 

förflutna och omvärlden och rikta alla sina tankar mot Gud. Rannsakningen av samvetet hand-

lade nu om att blottlägga och syna tankarna för att urskilja de orena. Genom tankens verbali-

sering gav individen upp sin vilja och antog rollen som förbrytare.33 

    Mimmi läser modernistisk litteratur som hon sedan skriver till modernisten Hugo om. Ge-

nom Hugos litteratur och brevformuleringar läser hon av honom och genom honom sig själv. 

Hon anpassar sig till honom, omvandlar sig för att komma honom och den nya litteraturen 

nära. Hon gör honom till en auktoritet hon underordnar sig. Hon försakar sig själv och sin 

verklighet för hans normer och definitioner. Hon överordnar honom, riktar sina tankar mot 

honom och ger upp sin vilja. Hon framställer sig som underlägsen honom och uppvisar sina 

brister. Dagboken blir därmed också den plats där Mimmi försakar sitt själv och sin verklig-

het, där hon avlägger sin subjektiva bikt om sin själsliga kamp, sin osjälvständighet gentemot 

och sin avvikelse från Hugo, litteraturen och den yttre världens normer. 

    Mimmis efterhandsperspektiv på kärlekshistorien är tvärtom nyktert likt en läkares. Där be-

traktar hon förälskelsen som en överståndet ohälsotillstånd, en febrig parentes hon tillfrisknat 

från och nu ser med nya ögon. Dagbokanteckningarna och deras stämningsskiftningar läser 

hon som sjuka, som noteringar i en sjukdomsjournal och med hjälp av dem ställer hon sin e-

gen diagnos. Genom återblicken redigerar Mimmi sina antecknings- och brevfragment och 

sammanfogar dem till en kronologisk berättelse. Hon fiktionaliserar och ordnar skeendet och 

blir både romanens författare och redaktör som inlemmar Hugo i sin egen person, världs-

åskådning och litteratursyn. Hennes liv blir historia och berättelse, ett drama där hon bemäk-
                                                
30 Foucault 2008, s. 264. 
31 Ibid., s. 267. 
32 Ibid., s. 283. 
33 Ibid., s. 286-290. 
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tigar sig Hugo och litteraturen - men också sin egen bikt om sin erfarenhet. Denna handling 

beseglar hon med kommentarer och litterära liknelser som ger händelseförloppet en metalit-

terär nivå som avrundar och förminskar kärlekshistorien till förutsägbarhet, fiktion och narr-

spel: ”Intrigen började spira i somras”(29), ”alla romaner måste ha ett slut och någon skaffar 

dem det. O kärlek, kärlek, spelad i alla tonarter, alltid på dåligt gehör.”(69) Hon är en förfat-

tare som i skrivande stund håller i berättelsens alla trådar, väl medveten om sina läsare: ”somt 

i den här boken borde kursiveras med tuschstreck. Sparvarna tycker om en telefontråd att sitta 

och meditera på.”(63) Hon kommenterar sina ordval: ”(Jag kan säga något så yverboret här i 

mitt testamente.)”(67)  

    Feberboken blir Mimmis exomologesis. Genom författandet av den vittnar hon mot sig 

själv. Hon erkänner och offentliggör sin synd: sin osjälvständighet. Mötet med Hugo fick hen-

ne att glömma sin anakorsesis och tvingade henne till en grundlig självprövning där ”känn dig 

själv” hotade att överskugga ”ta hand om dig själv”. Nu minns hon sina handlingsregler. Hon 

läser sin dagbok och ser historien i ett annat ljus eftersom hon rannsakat sitt jag. Hennes sam-

vete är renat och febern läkt, hennes inre sanning har blivit etik. Mimmi är en biktfader som 

tar emot sin egen bikt om sin orenhet, sin Hugo-influens, och samtidigt vinner biktens själsli-

ga rening. Bikten blir ingen ödmjukande kristen gest, inget överlämnande åt en auktoritet utan 

återtagandet av auktoritet. Mimmi är både sin dom och avlösning, sin frälsning och gud. Fe-

berboken blir därför inte synonym med självförsakelse utan med rening av självet där Mimmi 

i stoisk anda genom verbaliseringen av sina tankar och känslor skapar sig ett nytt själv.  

     
Feberboken har två röster: Mimmis brinnande skrivande röst och hennes ironiskt eftersin-

nade. Denna kluvenhet skänker romanen ett på samma gång utopiskt och krasst grundackord 

som uppbär en dikotomisk världsbild där uppriktighet och innerlighet vänds i cynism och sar-

kasm; där lidelse blir strategisk parodi. Mimmi är fragmenterad, genomkorsad av en gräns. 

Vad slags gräns, varifrån talar hon, vad vill hon säga med sin dubbla röst? Och varför prakti-

serar hon självteknologier?  

    Mimmi har två världsbilder, två sätt att se och förstå sig själv på. Hon utsätter sig för vad 

Foucault kallar två sorters självprövning; å ena sidan en cartesiansk där hon prövar sina tan-

kars giltighet mot verkligheten, å andra sidan en senecansk där hon prövar sina tankar mot si-

na egna uppställda regler och normer.34 Hon befinner sig i glappet mellan den yttre världen 

och de inre värderingarna, i ett ingenmansland, mellan sin norm och en yttre rådande norm: 

”Egenart och avskildhet har kommit på min lott. Jag fångar min kunskap ur ett element som 
                                                
34 Foucault, 2008, s. 288. 
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ingen känner utom jag, jag.”(67) Mimmi talar inifrån ett jag som är ensamt och oigenkänt av 

andra och hennes självbild är förbunden med den förtvivlan, misstro och skepsis med vilken 

hon ser sin samtid: ”Sanningen: den har inte det värde man vill inbilla oss. Minsta stjärna 

ovanför en lägereld är mindre periferisk.”(38) Främlingskapet klyver romanen och Mimmi. 

Mimmi är sin bok, boken är hon. Klyvningens orsak är Hugo. Vilka är då Mimmis normer 

och hur ser Hugos ut?   

 

Smittkällan 

Hugo är den revolutionäre nydanaren och självmedvetne stilbildaren. Han är personifikatio-

nen av det moderna, en representant för en ny litterär diskurs som revolterar mot en äldre bor-

gerlig diskurs. Han ser sig själv i litteraturen, sin egen och andras och vill det moderna: 

livsbejakelsen, driftsutlevelsen och sinnligheten, de nya livsformerna och erotiken. Han är en 

ung författare som i första hand är kropp och förnimmelse, en man som i Mimmi ser en äldre 

etablerad författare med ett traditionellt skapande och en kvinnlig erfarenhet av annat slag än 

hans, och det som främst intresserar honom är hennes kvinnlighet.  

    Som författare har Mimmi sina rötter i den äldre litterära diskursen men hon känner sam-

hörighet med Hugos nytänkande. Hon vill ansluta sig till modernismen men i mötet med Hu-

go blir hon både i hans och sina egna ögon en främmande, en avvikande från den nya litterära 

sanningen. Om Hugo är den rådande diskursen är Mimmi den tysta diskursen bakom. Hon är 

brus, hennes ord är inte de samma som Hugos, som normens; de är aparta, osammanhängan-

de, utan ordning och befinner sig utanför diskursen på samma sida som vansinnets och galen-

skapens ord.35 Mimmi söker en frizon för sin person och sitt skapande, hon identifierar sig 

med det gränslösa och avundas musiken och konsten deras frihet: ”Jag önskar jag blev en me-

lodi själv för att nå den (galenskapskänsla).”(48) 

    I Mimmis tillstånd av främlingskap och oordning uppstår en sammanblandning av begrepp 

och storheter. Litteratur blir erotik, ord och skrift får kropp. En litterär förälskelse blossar upp 

i henne som resulterar i passionerad litteratur. Mötet med Hugos litteratur- och kvinnosyn or-

sakar en uppluckring av gränsen mellan litteratur och kön; den modernistiska diskursens ord-

ning får febrig oordning och splittring till konsekvens. Mimmi vill träda in i Hugos moder-

nistiska diskurs men Hugo ser henne i första hand som kvinna och i andra hand som förfat-

tare; han erkänner hennes kön men inte hennes intellekt på grund av hennes kön: hon är fel 

sorts kvinna och författare. Mimmi kan inte bli del av den nya diskursen på grund av sin köns-

                                                
35 Michel Foucault, Diskursens ordning, Brutus Östlings Bokförlag Symposion , s. 8, f. 
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tillhörighet. Därför väljer hon sitt intellekt. Via tankens framhävande och kroppens förnekan-

de tror hon sig behörig den nya diskursen och värdig Hugos framsynta sexualsyn. Men Hugo 

särskiljer och underordnar henne likväl. Mimmi prövar då att besvara honom med sin kropps-

liga sida men förlorar sin kreativitet och blir en främling för sig själv. Därför trotsar hon 

Hugo. Hon ironiserar över hans idéer, prövar hans teori mot hans praktik och uppenbarar hans 

kärleksuppfattning som mer traditionell än sin och hans öppna litteratursyn mer rigid.     

    Då Hugos härskartekniker möter Mimmis självteknologier blir deras kärleksrelation till lit-

terär och sexuell maktutövning, till ”regementaritet”.36 Hugos maktmedel är uteslutningen, 

avskiljandet och självförhöjandet, korrigeringen och objektifieringen. Mimmis medel är upp-

höjandet och självkritiken, förlöjligandet och hävdelsen. Den maktkamp som pågår mellan 

dem handlar om rätten att definiera litteraturens och kärlekens natur och den förvandlar deras 

brevväxling till Gilbert och Gubars könsterräng.       

    
Som kvinna av tidigt trettiotal är Mimmi två kvinnor i samma; hon befinner sig på gränsen 

mellan den gamla sortens borgerliga kvinnotyp och den nya frigjorda. Att vara kvinna är ett 

balansprov med dubbelt begär: att bli bekräftad som frigjord kropp och suveränt intellekt. 

Mimmi ser män som får henne att ”tänka fysiskt” och ”plötsligt skjuta rötter” men som saknar 

intellektuellt motstånd. Poeten Hugo däremot får henne att känna ”stum och hängiven” för-

tvivlan, som ”en ädel hund inför sin herre”. (72) Denna hennes moderna belägenhet blir akut i 

mötet med livsdyrkaren och hans primitivistiska litterära diskurs. En dragkamp påbörjas inom 

henne som delar henne i kropp och intellekt och oftast resulterar i underordningen av det 

kroppsliga: ”Få se hur länge jag håller ut. Det blir faktiskt spännande att se hur mitt förnuft 

råder sig mot min kvinnlighet, mitt aktuella jag mot mitt urgamla. Endera av damerna kom-

mer att gå ramponerande ur striden.”(70)  

   Hugo frammanar både Mimmis intellekt och sexualitet, vilket fördjupar hennes själsliga 

delning. Han har också en kärleksrelation med en annan kvinna, som Mimmi kallar Nike och 

betraktar som sin direkta motsats och som ett hot: 

 
i hennes natur finns vissa faktorer, lika fjärran från det cerebrala inslaget i min som en melon från ett ollon. [---] 
Hon är den magiska medelpunkten i ett gammalt heligt okyskt skeende. Och jag är väl okvinnan, det säger mig 
Hugos uttorkade röst då vi rådgör tillsammans om det typografiska utstyrseln på hans sprittnya prosa. (42)  
 
Nike är symbolen för den kvinna Mimmi inte ser sig som. Hon är också ett levande bevis på 

Hugos kvinnosyn, på hans dragning till den gamla sortens kvinnotyp, och därför blir Nike inte 

lika mycket ett svartsjukemotiv som en hotbild. Det ”hinder som man inte kommer förbi”(24) 
                                                
36 Foucault, 2008, s. 263. 
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är inte lika mycket Nike som Hugo och hans förväntan på Mimmis ursprungliga kvinnlighet; 

den sida som hon förtränger. ”jag älskar honom, han älskar en annan” (24) kan lika väl syfta 

på Mimmis andra sida som på Nike.  

   Mimmis litterära attraktion är erotisk. Innan hon träffar Hugo läser hon hans dikter genom 

varje por, hon har aldrig varit ”vidöppnare”, hela hennes natur är i verksamhet med ut-

gångspunkt från honom och hon flätar in honom som ”det bärande mönstret” i väven av sina 

”intima bestyr”.(28) Förälskelsen blossar upp som kroppslig hetta och Hugos första brev 

bränner som utslag.(32) Från brevet söker hon lära känna hans karaktär, hon anpassar sig, 

stänger in sig i en ”cell” med honom, ”förlorar” sig. Hon känner vällusten av att vara ”allt-

igenom kvinna”(29), samtidigt inser hon att den hotar hennes intellekt och person: ”Min kän-

nedom om biologin är tillräcklig för att säga ifrån vad mitt kasus är: sexuell ångest. Jag håller 

på att göra mig löjlig och jag håller på att få publik också.”(63) Hugo väcker Mimmis sexu-

ella åtrå men hotar hennes intellekt. Hon känner biologins ”gemena förföljelse”, blir en ”blod-

vittrande lejoninna” oförmögen att undfly ”livets inälvor”, ”livsprocessens brutalitet” och 

”jaktropen innerst ifrån”. Hon erfar sin sexualitet som ett ”strömdrag av äkta hälsa” men å-

beropar ändå sitt ”intellekts kallblodighet”.(36-37) Hon är lidelse och kyskhet, hon förstår att 

hon fallit för en man som är värd att man ”slungade ett kungarike [---]över ett bord för hans 

räkning” och som vill bli behandlad med ”samma uniformerade respekt som en poliskon-

stapel.”(27) Hon känner inte igen sig i hans ungmanliga självtillräcklighet:  
 
Han säger: här slutar något annat och här tar jag vid, här tar jag slut och något annat tar vid, som jag kan inställa 
mig till antingen som ett ja eller ett nej. Jag och jag, det och det. Alltid allting inom gränser. Det där kallar han 
att vara man eller att vara verklig eller kanske att äga kunskap, äga, triumfera. Hur kan han envisas att bo precis 
till en gräns. Å han har råd att predika att han tar slut, han är bara tjugutre år. För min del tror jag allt och säger 
ja till allt och såras av intet och njuter mest av rytm och umgås ibland med begreppet kosmos och några till. Men 
jag är trettiotvå år fyllda och en svag kvinna med en självkänsla ungefär som ett granljus. (27-28) 
 

Hugo är en vind som kullkastar Mimmis värld och för med sig ett regn som blir deras histo-

rias omhölje, ett ”mjukt sliddrigt skal, segt att krossa”.(147) Mimmi ser och tänker inte klart, 

hon drabbas av en feber lika lång som det ihärdiga regnet, som mönstrar alla ytor hon vill se 

blanka och får alla färger att gråna. Hugos språk och världsbild överskuggar hennes. Han rub-

bar hennes varseblivning och hon pendlar mellan underkastelse, uppgivenhet och uppror och 

drar tidigt slutsatsen om hans dominans: ”Kan inte underkasta mig detta beroende. [---] En 

man skulle aldrig älska så här, med själva sitt väsens jordmån.(55) Mimmis fantasi blir osjälv-

ständig, sjuk, ger henne smitta istället för tankar (57), den söker sig med ”sugmun” efter Hugo 

trots att hon vill tänka på snö, himmel eller en ”alldeles vit oskriven sida”.(27) Hon inspireras 

och dikteras av honom, beskriver världen som hon ser den genom hans ögon så att han ska se 
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henne. Hon inser sitt underläge och ”kvävs”, hon vill inspirera sig själv och inte lyda under en 

gud. (49) Men hon glömmer sina handlingsregler, sin sanning och askesis, och blir allt mer ly-

hörd för Hugo och allt mindre för sig själv. Hon sover illa, får huvudvärk och feber. Attraktio-

nen blir ett tvång, Hugo är en ofrånkomlig auktoritet som ökar hennes pendling mellan kropp 

och intellekt, mellan hans norm och hennes. 

   Ironin är den nödåtgärd och strategi Mimmi tar till för att återupprätta sitt oberoende, sina 

inre normer och principer. Hon antar en klassisk position av den ”svaga” som triumferar över 

de ”dumma och skrytsamma” och hennes retoriska medel är hyperbolen, kontrasten, förlöj-

ligandet och imitationen. Hon arbetar med den dubbla meningen och litar på att hennes me-

ning, motsatsen till vad hon skriver, ska framträda genom hennes gest.37 Mimmi höjer och 

sänker Hugo. Hon låter honom implodera och hon distanserar sig från honom och hans mo-

dernistiska diskurs. Samtidigt driver hon med sig själv. Upphöjandet av och kritiken mot Hu-

go är en sida av ett mynt på vars andra sida Mimmi kritiserar och hävdar sitt jag. Mimmis 

ontologiska kluvenhet ger henne och texten en dubbel blick och mening. Verkligheten och 

fiktionen får två sidor. I dagboken yttrar sig detta i den självhävdelse som alltid åtföljer Mim-

mis underdånighet. Hon liknar Hugo vid ett landskap, som visserligen är vidsträckt men som 

kan bevandras av henne. (26) I texten pågår en ständig rörelse mellan beundran och löje, för-

höjning och förminskning:  
 
Han är poet, det lilla grobara ordet poet. Han har skrivit ett par diktsamlingar, kanske lite för plötsliga som 
moderna ljusreklamer. Kaskader mitt i ansiktet. Men vad som är strongare – han har iakttagit och tolkat inifrån 
sitt eget glupska, härligt ouppfostrade jag och liksom givit de gamla nersuttna orden nya stålfjädrar.[---] Han har 
sagt tusenåriga saker på ett sätt som luktar nyfriskt virke. (26) 
 
Ironin verkar också på textens handlingsplan. Samtidigt som Mimmi beskriver sin passions 

omvälvande kraft förklarar hon dess orsak i bristande inspiration och sommarens råa väder-

lek, som hindrade fritidsliv och gjorde luften ”så grå som om kloaker tömt sig i den”.(29) 

Med andra ord säger hon att under dessa omständigheter hade vem som helst kunnat uppliva 

hennes tillvaro. Hon gör Hugo till föremål för sin kreativitet, till musa. 

   Med omvänd retorik beskriver Mimmi Hugo på hans eget språk. Hon använder den mo-

dernistiska diskursen för att definiera och objektifiera hans natur. Hon bekönar honom, hans 

poesi och litteratursyn: ”Jag älskar honom. Vore jag ett träd så vore det suset i min kro-

na.”(23). Hon ”förnimmer” honom, tänker ”icke-teoretiskt” och ”kunskapsbefriat” på honom, 

han är ”svalka”, ”skymningen i en grotta”, ingen människa utan något ”obestämt, formlöst, 

                                                
37Alex Preminger, T.V.F. Brogan, The new Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Princeton University  
  Press 1993, s. 633-635. 
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vidgat”. Då hon ser honom tänker hon ”jord, träd, gömslen”, hon vill insupa honom, sjunka 

ner mot honom. (106) Mimmi vänder Hugos primitivistiska spegel mot Hugo och gör honom 

till natur, grundelement och bräcklighet: ”Han är inte bara utmärglat stark. Jag har noga stu-

derat en viss ryckning i hans panna, alldeles lika rörelsen hos hinnan över somliga liljor när 

den brister.”(42)  

    Likväl orsakar Hugo intellektuell feber hos Mimmi, som blandar samman attraktion, makt 

och litteratur och kommer ”längre och längre ifrån klassikerna”.(72) Hon befinner sig i ett 

bälte ovisshet som ”ett aeroplan i dimma” och känner sig sakna den ”själsliga kontinuitetens 

väsentligaste förutsättningar”.(89) Hon längtar efter något större och sannare, en kärlek i jäm-

bördig ömsesidighet, ett möte på en mark som inte redan är” stenlagd och förödd”.(120): 

”Sökande: varför finner jag aldrig någon som är lik mig, påminnande. Ingen skapades i sam-

ma stund att tona med mig. Det är därför jag ljuder på samma gång av melodi och ensamhet 

som ett solo. [---] Av samma orsak är det som H. är rädd för mig och ändå tjusad, mystifi-

erad.”(67) Mimmi drömmer om att vara genomskinlig, glasklar (42-43), om ”De stora tider-

na då ett nytt språk uppstått där ingenting kan undanhållas”. (145) 

   Mimmi beskriver sig återkommande som okroppsligt väsen, som natur, skrift, något blivan-

de bortom normer och definitioner. Hon står i korrespondens med naturen, kosmos och söker 

de rena traditionsbefriade orden: ”Det är livet jag vill ha, inte livets fraser. [---]  varje påtving-

ad form går av mig, jag är intet utom en intensiv röd glans, ingen kropp, ingen själv, ingen 

lappad enhet.”(94-95) Hon vill ”koppla av det socialtekniska livsförloppet”, dela djurens 

ögonblickliga hängivelse och njuta livets ”strålning”.(126) Via naturmetaforiken sätter sig 

Mimmi i samklang med landskapet och himlen och gör dem till projektionsytor för sin fantasi 

och skaparimpuls. Hon antar positionen av ett överjordiskt medvetande och kosmiskt per-

spektiv, som liksom ironin främmandegör, förminskar och kritiserar det jordiska, Hugo och 

de svenska modernisternas dikotomiska diskurs. Här ljuder en modernism som har Edith Sö-

dergrans röst och inte Lundkvists. Mimmi beskriver sig som Ariel, ett sorglöst könlöst väsen i 

alltet, utan behov av gränser. Hon ansluter sig till vad Witt-Brattström kallar Södergrans 

nietzscheanska profetiska överkvinna i vardande och förklarar sig som neutrum, som en ny 

kvinna och träder som modern jungfru ur motsatsparen manligt/kvinnigt, aktivt/passivt och är 

både och.38 Med sitt metalitterära perspektiv träder hon också fram som en ny och friare lit-

teratur.  

 
                                                
38 Ebba Witt-Brattström, Ediths jag, Norstedts Förlag 1997, s. 210. 
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Dagboksskrivandet blir ett intensivt litterärt självutforskande där Mimmis jag står i motsätt-

ning till något annat och hennes subjekt blir synonymt med avvikelse. Anteckningarna visar 

en författares tankeprocesser och tvivel kring det egna skapandet och vittnar om hennes sö-

kande efter en röst som kan identifiera och förmedla den egna erfarenheten. De vittnar också 

om hennes svårighet att se sin erfarenhet som åskådning och sitt författarskap som en funk-

tion på det litterära fältet: ”Jag är inte intressant som författare, möjligen som människa. Allt-

så måste jag (eftersom jag inte kan låta bli) skriva som människa, skriva-vara människa. Det 

finns ingenting svårare än att avlyssna sitt själv, stört av en fördömd massa prassel och väl-

lustljud som det är.”(52) Mimmi tvekar inför sitt subjekt som om dess blick inte erkänns av 

språket och litteraturen. Hon söker ord för sin erfarenhet, beundrar Eyvind Johnsons förmåga 

att ”i varje ord kunna frigöra det väsentliga”(115) och suckar över sin vilja att skriva ner ”allt 

hon ser”. Sin skrift betraktar hon som klåfingrighet, osjälvständighet och bekräftelsebehov:  
 
Naturligtvis fortsätter jag enligt min fördömda vana att bearbeta varenda företeelse inom räckhåll och knåda den 
till litterärt förrådsmaterial. Det vill säga jag ger den i första hand en ytlig formel. En lasso kring den vilda 
halsen. När jag på den vägen funnit en uddig fras eller något som föreföll mig som en poetisk konception sprang 
jag ögonblickligen uppför trappan och antecknade den för att möjligtvis använda den i nästa brev till Hugo… 
(29-30) 
 
Ändå finns i dagboken en konstant strävan mot alla odds, en konstnärlig drift och ett kreativt 

tvång som tar spjärn mot självtvivlet: ”Men till sist finns ingen hållpunkt utom genom detta. 

Där borta är tystnaden oerhörd, pressande blod ur huden som förtunnad luft. Där är ensamhet 

utan tid och liv och gud men ändå med ett aldrig benämnt stöd.”(52) Mimmi både hävdar och 

ifrågasätter sitt författarskap, hon förhåller sig till en osynlig norm som hon trotsar och tar för 

självklar. Hon ser sig som ”brus” eftersom andra gör det. Hon är det som inte införlivas i den 

nya litterära modernismens norm, det som inte finns annat än utanför. Hon känner igen sig i 

modernisternas program, ändå söker hon inbjudan och bekräftelse. Hon förhåller sig till 

Hugos diskursordning och ser genom den sitt skapande som något vagt, nästan overkligt:  

 
Ögonblick. Löjliga fragment som sopas samman av rena slumpen, det är virket i ögonblicken. Hur kan 
egentligen homogen tid uppstå. Jag försöker hålla fast några hala slimsor ur härvan av förnimmelser [---] Hur 
kan man bygga tid av det där, stora monument av tid, historia, tradition, framtid och allt det där? (122) 
 
Mimmi söker sig till en arena som definieras av främmandegörandet och objektifieringen av 

henne. I egenskap av den Andra framställer sig hon som skrivande subjekt och autonom för-

fattaridentitet. Härmed rör hon sig mot ett dubbelt motstånd: hon förhåller sig till de manliga 

modernisternas diskursiva ordning liksom deras manliga självbild som bygger på särskiljandet 

från henne. När hon som kvinna tar till orda i denna manliga diskurs blir hennes författarskap 

väsensskilt. Främlingskapet innebär total frihet och total oförmåga. Mimmi är två sidor av 
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samma diskurs, inte som någon del av den utan som dess anomali. Vad kan då en anomali sä-

ga om en rådande norm? 

     Feberbokens ombytlighet och dubbeltydighet kan tolkas som konsekvensen av Mimmis 

ambivalens liksom hennes strävan att upphäva denna genom att upplösa de gränser som delar 

henne i motpoler. I sin litterära verksamhet utforskar och utmanar hon litteraturens och kär-

lekens normer och sammantvinnar dem. Hennes skrivande kan betraktas som ett på samma 

gång litterärt och könsmässigt självutforskande men det kan också läsas som ett svar på det 

rådande. Romanens metaperspektiv blir följden av hennes paradoxala upplevelse av frihet och 

utanförskap. I ett slags subversiv motståndsstrategi till modernismens autenticitetsdyrkan dis-

tanserar hon sig ifrån den litterära diskursen och gör den till sin. Hon låter livet skriva och för-

verkliga henne, låter det införliva och höja hennes erfarenheter till litteratur. Livet fiktionali-

serar henne, gör henne till roman, till dramatik där Hugo endast utgör en del: ”I natt har jag 

grubblat flera timmar på kapitlet Hugo.”(24) Hon tar sig in ”bakvägen”: när den litterära dis-

kursen inte erkänner hennes erfarenhet för hon litteraturen till sitt liv. Via metaperspektivet 

lägger hon den modernistiska diskursen som en matris över deras historia och får dem båda 

att framstå som typiska karaktärer i en kärleksroman. Men även den metalitterära nivån präg-

las av frihet och utanförskap och den blir därmed beviset på Mimmis avstånd till den litterära 

diskursen liksom på hennes beroendeställning gentemot den. 

      Mimmi lägger de modernistiska motiven som ett raster över sitt liv och visar sin livs-

bejakelse och sitt liv som dikt. Vitalismens revolterande skri ekar i beskrivningarna av hennes 

borgerliga läkarhustruvardag och bjudningarnas ”kvävande” konversationer vars ”tvinnade 

tråd” hon vill slita sönder.(3) Genom att anamma den modernistiska diskursen kritiserar 

Mimmi den inifrån. Hennes modernism blir en generell samhällskritik och en kritik mot den 

moderna litteraturens manlighetskult, dess primitivism och positivism:  

 
Baudelaire: säger att ’vi bör låta tingen tänka genom oss’ – bra. Men hur utsläcker man tingens liv för att 
meddela dem som kunskap, som resultat. Ur överanhopning i medvetandet av benämningskunskap uppstår det 
slags okänslighet som kallas tristess. Därför att medvetandet berövas sin rörlighet under den onaturliga 
belastningen med fakta. Det når inte längre fram till vattenställena för att dricka och förnya sig. (126) 
 
Mimmi blir symbolen för en dubbel könskonflikt där hennes jag är en inre motsägelse och ett 

yttre främlingskap inför en omgivande patriarkal värld där mannen har definitionsföreträdet, 

både i litteraturen och i synen på kärleken och kvinnan. Utanförskapen ger henne en position 

av ingenstans och överallt, hennes dubbla annorlundahet orsakar en hopblandning av sam-

manhang och betydelser. Feberboken är hennes liv som litteratur och litteraturen som hennes 

liv. Där sammantvinnas kärlek med litteratur, erotik med skapande, verklighet med fiktion, 
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manligt med kvinnligt och landskap med själ. Jaget är en bok möjlig att läsa, en bok öppen för 

estetiska impulser och omdömen: för litterär smitta. Mimmi är en” intellektuell sköka” som 

tillåter allt att ”smeka och äga” henne.(44) Liv och dikt är samma och hon äger alla möj-

ligheter och inga att ge sin erfarenhet språk och form. Hon läser en rysk roman och övertar 

dess kärleksjargong, blir dess kvinnliga huvudkaraktär, ”parasiterar”, är ”osjälvständig”, hon 

”andas och älskar efter otaliga förebilder. Är avskriften”.(43) Hon ser sin moderna litteratur-

syn och sitt skapande som konstnärlig anammelse, inte som intertextualitet men plagiat. Hon 

är allt för tillgänglig för impulser och saknar Hugos kärna.  

   Även om Mimmi genomskådar den rådande diskursen verkar dess tyngdkraft på henne och 

hon lider av gränslöshet. Därför är vitalismen i hennes språk mörkare än de manliga moder-

nisternas. Det visar på ett missförhållande. Hela det litterära fältet och modernismen är ett 

manligt kollektiv, en smak och norm. I kollegan Hugos men också i kritikernas ögon är hon 

en litterär avvikelse. De förklarar hennes verk med hennes kön och hon förhåller sig till deras 

manliga måttstock, hon övertar den och utläser i sina recensioner domen över hela sin person. 

Då en recensent kallar henne pekoralist går hennes liv ”i alldeles fördömda kurvor som en pe-

koral” (83) - på grund av kritiken och Hugo, litteratur och kärlek är ett och samma. Hugo är 

Mimmis privata vän men också ledande litterär aktör. Hans omdöme bär upp den modernis-

tiska diskursen, som är förbunden med den negativa kritiken av hennes verk. Med utanförska-

pet följer misstro. Mimmi ser i Hugo ett osjälvständigt manligt beväpnat flockdjur: 
 
Mars 27 :e: den dagen får jag huden samvetsgrant avflådd och alla ben ordentligt knäckta i D. N. (för dikter som 
jag haft djärvheten att skriva vid dåligt ljus om nätterna.). Kände mig nära nog tillredd och serverad med 
brinnande sås. Om H. läser den här recensionen – vilket han gör - kommer han att ta just det avstånd från mig 
som utpekas i artikeln. Jag kommer att förlora till och med den amor intellectualis (idiotiskt) som han kan hysa 
för mig. Hans omdöme där det har talat till min förmån raseras i grund genom den här fördömda beskjutningen. 
Jag vill slå vad om att han upphör att skriva till mig av kall fruktan att liera sig med en onyttig-ovärdig. Löp då 
min unga fåle. [---] Starkare är ni inte, ni bastanta skuldror, ni himlafästen. Jag skulle inte vilja hålla en spräckt 
kaffekopp på er en gång. (34) 
 
När Hugo trots kritiken upprätthåller brevkontakten blir han en övermänsklig hjälte. Mimmi 

brister ut i ett ode, som dock snart slår över i ironi: ”Å Hugo. Man. Heros. Gud. Han var i alla 

fall inte så svag och hopfällbar som jag trodde. Han har i alla fall inte sparkat mig utför sina 

trappor fastän jag dagligen får schavottera i tidningarna.” (36) 

    Men utanförskapet skänker också en suverän position där Mimmi som svar på modernis-

mens exklusivitet ställer sig överlägset undrande inför dess primitiva okänslighet för det sub-

tila och låter vännen och litteraturkännaren Hegart representera modernisterna: 

 
[Hegart] vill visst att litteraturen och bakom den verkligheten ska framför allt vara något som känns bastant och 
saftigt som ett byte. Han vill kött – ett par dar gammalt för resten så att det har hunnit skaffa sig omisskännlig 
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råhet. För min del älskar jag stoffet mindre som helhet och kulör än medan jag mal och finfördelar det. Det är 
den egenskapen som hindrar mig från att erfara och annonsera mig okonstlat och fysiskt fast jag skulle vilja det. 
Fastän jag längtar och vill. Den avstänger mig från många vägar. Men det betyder inte att jag inte hittar dem. 
(37-38) 
    

Ett återkommande tema i Feberboken är det som befinner sig bortom och mellan gränser. Det 

är Mimmis dröm om en friare identitet, kreativitet och kärlek - svaret på hennes likhets-

strävan. Det är en befriande androgynitet, en ömsesidighet och återspegling som är synbar i 

Mimmis dragning till det kosmiska och hennes litterära öppenhet men också i hennes attrak-

tion till sin märklige halvbror och tvillingsjäl Teddy: ”Hans tonfall är mina, hans hållning, 

rörelser [---] Ibland har jag en nästan obehaglig förnimmelse av att finnas i två upplagor. Han 

är kanske jag [---].” (131) Halvsyskonrelationen kan läsas symboliskt utopiskt om en möjlig 

identitet och om en litteratur befriad från könsskillnader och gränser: ”Då är ingenting dömt 

att uteslutas i detta stora upprepningsspråk. Det ger fullmakt in blanko att tala, tala, vara nyk-

ter eller galen eller kall eller sinnlig. O Teddy, min Teddy, du har givit mig en dröm av dagg 

och snart är det genljud av morgon.” (131-132) 

   Teddy sätter inga hinder för Mimmis sexuella eller litterära åtrå. Han upphäver hennes klu-

venhet: ”Teddys kärlek till mej. Den tillåter mina variationer, mina proportioner [---] utan ett 

försök att stympa mig. Ingenting har han någonsin berövat mig, han aktar sig gudomligt noga 

att stiga på mina utlöpare.”(123) Även om relationen rymmer olikhet och makt så är Mimmi 

dess norm. Definitionsföreträdet är hennes. Medan Teddy är en ”söt”, ”ljuvlig” (124) sexuellt 

och intellektuellt försvagad man som kan ”raseras som ett korthus”(50), är hon en intellek-

tuellt och sexuellt förstärkt kvinna: ”hans sätt att tyst smickra mig med varje sitt andetag, hans 

sätt att se på mig genom cigarrettröken. Han gör mig vacker. Jag tycker om att han ligger i 

mitt knä som en page.” (87-88) 

   Denna socialt avvikande incestuösa relation är analog med Mimmis författarskap; hennes 

attraktion till den modernistiska litteraturen och viljan att skriva nytt. Genom Teddy bekräftar 

hon sin avvikelse och gör det gränslösa till sin utgångspunkt. Hon ett fritt alter ego hindrat av 

ingen gräns: ”Jag-mig: född oäkta, utom lagen, på det gudomliga gebitet, av frihet. [---] jag 

yvs över min födelse [---] Inte en trasa garantier att linda den i. Bara en naken evig himmel 

över hela akten. Början till ett vandringsliv.”(123)  

   Läser man syskonrelationen som en pendang till Mimmis och Hugos passion står dess frik-

tionslöshet i bjärt kontrast till den strävan och den kamp som brevdialogen visar prov på. 
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Ett passionerat samtal med hinder 

Med romanens gång ges breven allt större utrymme i Mimmis dagbok. Korrespondensen blir 

hennes och Hugos samtal om litteratur och kärlek, deras sätt att samtala liksom deras sätt att 

se på varandra och sig själva genom varandra. Detta samtal är omväxlande känslointensivt 

och svalt abrupt. Som samtalsparter är de både öppenhjärtigt tillmötesgående och kyligt av-

ståndstagande, de kompromissar och ställer krav, tidvis uteblir deras svar, ibland ofrivilligt, 

då postgången felar, ibland frivilligt, då samtalet och relationen tycks fela. De uteblivna 

svaren följs av tystnad och väntan. Samtalet rör sig kring ett centrum men hamnar ofta vid 

sidan om, det blir en mödosam gång på en ömsom ytterst spänd, ömsom slak lina där den ena 

parten sätter den andras balanssinne på prov. Eller, som Mimmi skriver: ”ett orgelpreludium 

med stämmor som strävar på halsbrytande banor upp till varandra för att plösligt sjunka lust-

lösa och molande tillbaka.” (146) De två författarna kommentar, kritiserar, korrigerar och 

speglar sig i varandra, de använder modernitetsdiskursen som skiljelinje och bekräftelse. I 

första hand är det Hugo som definierar Mimmi som främmande och hon som försvarar sig. 

Samtalet blir en maktrelation och en kraftmätning; en kamp om definitioner. Det visar också 

på en dialog given och begränsad av vissa omständigheter. Hur ser då samtalet ut och vilka är 

dess regler? Vilka diskurser rymmer det och hur ser deras ordning ut?  

    Breven handlar om litteratur och kärlek, om skapande och erotik och de sjuder av livsbeja-

kelse och iver, av brinnande tonfall som revolterar mot det gamla. Nytänkandet är den röda 

tråden i författarnas resonemang kring skapandet och kärleken, och det ger samtalet en mo-

dernistisk klangbotten där definitioner av litteraturen liksom manligt och kvinnligt blandas. I 

samtalet pågår två diskurser, den ena är en formulering av litteraturen som livsinställning, den 

andra är ett slags könsdialog. Samtalet både tvinnas samman och klyvs av sin dubbla diskurs 

och antar skepnaden av en ”litterariserad passion”39 där attraktionen mellan Mimmi och Hugo 

äger rum på två plan och litteratur och sexualitet förväxlas. Modernismen framstår här som 

omfamnandet av nya former för både konsten och kärleken men också som en exklusiv krets 

och en manlig norm med inre maktordning: en ojämlik könsordning. Samtalet präglas alltså 

både av nytänkande och maktordning. Hugo är den nyskapande poeten, mannen, normen och 

utgångspunkten för samtalet, Mimmi den etablerade författaren, kvinnan och avvikaren. Hon 

är i första hand attraherad av honom som författare, han ser i henne främst en kvinna. Hon vill 

bli del av hans modernistiska diskurs men dialogen kommer av sig, vecklar in sig, litteratur 

slår över i erotik, språk och tanke i manligt och kvinnligt.  
 
                                                
39 Graeske 2003, s.87. 



  

21 

Litteratur och erotik, kärlek och skapande 

Mimmi skickar Hugo en litterär invit och tycker sig få ett ”geometriskt” brev till svar där han 

gör sig avlägsen som månen och verkar sky henne som ”brinnande lusta”.(41) Hon besvarar 

hans kyla med att göra sin ålder och livserfarenhet till överläge. Hon kallar honom ”Min son”, 

påpekar att hon har manliga vänner och förklarar nedlåtande klarspråkig hans kvinnosyn 

förlegad: 

 
Jag skulle bli en utmärkt väninna för dig, om du kunde slänga den konventionella kära misstron över bord. Med 
väninna menas kamrat. Menar att man överlämnar sig åt samhörighetens charm. [---] du förstår, inte sant? Man 
har ingenting erotiskt på odling emellan sig. Skillnaden i kön ger i alla fall förhållandet en fylligare ton. [---] 
Varför är du alltid så misstänksam och sysselsatt med att omgärda dig. Jag gissar nog att jag skrämde dig i 
början. Jag var vansinnigt förälskad i dig då, vänskapsförälskad (amor intellectualis). Svep nu inte in dig i den 
där kylan som jag känner så väl, snälla älskade Hugo. Eftersom detta är en deklaration måste jag använda ord 
med räta vinklar. [---] Låt mig bara lugnt bära mej lite självständigt åt. Ta inte genast fram riset i form av flera 
veckors tystnad först och sen ett likstelt brev. Hm - förargad nu? Nå, gud, det känns så skönt att få tala. Det 
känns som att få sträcka på benen. ( [---] kom ihåg att jag nästan är nog gammal att vara din mor, jag önskar jag 
vore det. Ålder 32, längd 168 cm., vikt 59 kg., särskilda kännetecken: kaffemissbruk. Vill du inte skänka 
åtminstone små bitar av en familjär ton?). (46-47) 
 
Mimmi efterlyser en kärlek hon själv är oerfaren av och hennes ton är trevande. Avsexua-

liserat kollegial och föräldramässigt mästrande utstakar hon vänskapliga riktlinjer för relatio-

nen, ändå använder hon ordet ”älskade”. Hon vet att brevet är ett ”eiffeltorn av falskhet”, att 

varenda sena i hennes kropp är ”polerad och spänd”. (48) 

   Mimmi vill diskutera litteratur och skapande som Hugos jämlike men redan de första breven 

visar på hennes underordning. I väntan på brev från Hugo skriver hon ett brev hon aldrig 

skickar, kanske därför att det bryter mot deras maktrelation. Där likställer hon sig Hugo och 

Gomez de la Serra, menar att hon liksom dem äger ”psykisk välvuxenhet” och förmåga att 

göra ”mots”. Hon sätter dock Hugos litterära förmåga över sin, hans stil är ”värdigare” än 

hennes ”näsvisa”. Hon höjer Hugo och förminskar sig själv. Men hon hävdar också sig själv. 

Hon menar sig bestå av ”virke” och ”noggranna fogar” och att kritiken i D.N. inte stör henne 

utan tvärtom hjälper henne att slipa bort sin ”poetiska osjälvständighet”.(45-46) Liksom mo-

dernisterna hävdar hon litteraturen som liv, verket som person och hon berättar om sitt eget 

skrivande, den bok som blir Feberboken – även om hon strax skämtar bort sitt anspråk:  

 
Ja jag skriver. Jag tror nämligen att du vill fråga mig om den saken. [---] ’Stoff till en roman’. Låter det 
otympligt? Den blir min dagbok helt enkelt, en avklädningsscen enligt alla konstens regler. Varför skulle jag inte 
själv ta huvudrollen. Jag har ingen annan källa att ösa ur ändå. Fabulera orkar jag inte – jag upplever allting för 
massivt för att riva opp och väva om det. Varför arrangera. Man mister i liv vad man vinner i komposition, 
matematiskt. Säg ja här min son. För jag talar ju så frasande sant att man får lust att gapskratta… (48) 
 
Gränsen mellan författarskapet och personen är upplöst i Mimmis och Hugos modernistiskt 

bekännande brev. I Hugos fall är det positivt och i Mimmis mer negativt. Hugo beskriver 
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Mimmis skrift på ett sätt som både smickrar och förminskar och gör den till väsensskild 

litteratur och genusbestämd erfarenhet, den är en ”balansering på nervspetsarna”: ”det kom-

mer för mig att du skriver träsnitt, lilla Mimmi. [---] Jag tror du är en stor människa, lilla 

Mimmi. Större ju mer man får se, eller förmår se, av dina dimen-sioner.40 Du lever bortom 

realiteterna på något sätt, i kraft av din ande.”(120) I ett annat brev tecknar han henne i en dikt 

som ”dunkel” och ”etsad med hårfina linjer”.(86) Själv är han ”stark”, ”fruktbar” och kan 

utan hinder delge Mimmi sina tankar kring boken han diktar i sin fantasi:  
 
En bok utan gränser, en dynamisk symfoni (ev. titel: Symphonie rouge) där man ingenting berättar, bara öser ut 
ur sin själ, galna idéer, osammanhängande lyrik: ett slags fritt brev till människorna. Skriv en sådan bok du, min 
Mimmi. Du kan det om du bara kan hitta början, det rätta anslaget. Att glömma alla andra böcker, alla förebilder, 
alla klassiska riktlinjer: Det gäller det. Varför skulle man inte kunna skriva en bok som en melodi, ett stycke 
musik. Inte åstadkomma svensk prosa, utan ett böljande hav, ett sugande vågsvall. (95-96) 
 
Hugo hävdar sig trots skrivkramp rik i anden, han skriver att han inspireras av Isaak Babels 

Budjonnys röda ryttararmé som Mimmi omnämnt i ett brev och han poängterar att det är han 

som introducerat boken för henne. (96) 

    Mimmis önskan om en uppriktig och ömsesidig dialog i nytänkandets anda säger sig Hugo 

vilja och enkelt uppfylla: ”Visst vill jag att du skall vara sann mot mig. Om jag kommer att 

tåla det? Å, jag är rätt stark. Och din uppriktighet kan väl inte vara så förfärligt påfrestan-

de.”(75) Men i praktiken svarar han med att främmandegöra Mimmi. Han definierar henne 

som avvikande och förklarar henne med hennes kön: ”Jag känner dig kanske inte alls. Kanske 

har jag anat även andra sidor hos dig. Men du är så svåråtkomlig. Och hur kan man känna en 

kvinna utan att ha ett kärleksförhållande med henne, ett riktigt och inte bara till titeln.”(73) 

Om en kvinna vill lära känna honom måste det ske via kroppen, han är manlighet, sexualitet, 

sinnlighet och känner sig besläktad med D.H. Lawrences mystiska vitalism. Lady Chatterleys 

lover finner han intensivt vacker och inte alls skabrös som så många andra och han tvivlar på 

att Mimmi känner till den. Hugo definierar sitt jag genom den modernistiska litteraturen och 

gör sig till dess synonym. Han höjer sitt jag till abstrakt världsåskådning och avskiljer sig från 

Mimmi: 
 
Det jag vill säga lever på något vis med sinnena helt förbundna med intellektet. Det är kanske ett primitivt drag 
hos mig, en ström som rinner genom den gamla bygdeproletärsläkten. Men för mig är det något dyrbart, det blod 
som gör livet varmt för mig. jag har uppfattat dig så, att du är annorlunda i det fallet. Du är mer differentierad. 
Kanske är det fel. Jag upprepar: jag känner dig kanske inte. Ja, detta är ett tema som man kan spinna ut många 
variationer på. Om vi en gång lär känna varandra mera än nu skall vi kanske kunna tala om det. Det är 
betydelsefullt för mig. Kanske inte för dig? Du förstår mig kanske inte, men jag vet att jag skulle kunna förändra 
tillvaron för en annan människa, för en kvinna som kunde följa mina båglinjer. Känner du inte vad menar: så 
överse, hoppa över. (74-75) 

                                                
40 Avstavningsfel i Rosenlarvs Förlags nyutgåva. 
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Hugo speglar sig i litteraturen, han och litteraturen är en och samma gränsöverskridande fri-

het. Han citerar två dikter av Langston Hughes och yvs över sin förkärlek för negrer: ”(Är det 

den där vitalismen igen? Jag hamnar väl till slut i Harlem och gifter mig med en negress)”. 

Som man står han stadig. Mimmis kvinnlighet är däremot oklar. Det är inte litteraturen han 

söker hon henne, han är ensam, vill att hon ska resa till honom i Paris så han kan lindra hen-

nes huvudvärk. (77)  

   Hugos av litteratur och erotik berusade brev svarar Mimmi med sitt första sanna brev, ”fritt 

från prydnader och utan gömställen”. I hans moderna litteratur– och sexualsyn uppfattar hon 

hans erkännande av möjligheten till en ny närhet mellan könen i litteraturen och i kärleken. 

Han bekräftar hennes dubbla begär. Hon skriver att hon redan innan de mötts i hans dikter sett 

att hans ”blodådror var röd hjärna”. Själv är hon inte lika ”kroppsvarm”, hon erfar och eggas 

på avstånd, på andra sidan om ”det dragna svärdet”. Hon skrattar åt sin klarsyn, gör sin av-

vikelse till ett privilegium, menar att hennes intuition sträcker sig långt, längre än hans. Hen-

nes iakttagelseförmåga är gudomlig och oskiljaktig från henne, den är hennes ”geni, ytlighet 

och svaghet”.(78) Hon har i hans sinnlighet uppdagat hans traditionella kvinnosyn men hon 

hoppas på och manar till hans vilja till nytänkande: 
 
Älskade Hugo. Ja jag älskar dig. Men jag tror inte på oss två, jag tror inte att vi skulle kunna släcka medvetandet 
den ena hos den andra. Och därpå är det det kommer an. För övrigt hatar jag alla remmar som skär in. Jag vill 
vara fri, tillhöra rymd och regn, varenda skiftning. Jag vill mig. Älskade du hjälp mig. (79) 
 
Mimmi använder sig av den modernistiska diskursens livsbejakelse. Hon visar sin öppenhet 

via litteraturen, citerar Hugos brev där han citerar Hughes, hävdar att ingenting är för nytt el-

ler för chockerande för henne:  
 
den där negerns ord: jag har känt floder så gamla som världen och äldre än blodets ström i människoådror – jag 
känner som ilningar, som hetta, som smärta, svindel, avund … Och varför skulle Lawrence vara skabrös. 
Skabrös. Vad är det. Oftast den innersta sanningen och kontentan. I min intima ordbok har jag för länge sedan 
dräpt begreppet. (79) 
 
Mimmi hävdar sin modernitet genom sin sexualsyn och litterära bevandring, just det som 

Hugo ifrågasatt. Hon utmanar honom i modernitet. Om hon dräpt ordet skabrös och öppnat 

sig för en modern form av kärlek - kan han då dräpa sin förlegade kvinnosyn? Triumferande 

antar Hugo utmaningen. Han hävdar sin intuition och sitt nytänkande och sin förmåga att utan 

ansträngning se hennes innersta väsen och grundläggande problem. Han underordnar henne:  

 
Nu har jag alltså ditt egenhändigt skrivna intyg på att du älskar mig. [---] Du har förstått mig, nu, och för länge 
sedan. Bien. Även jag har förstått. Nu. Och för länge sen. [---] Å, jag ser mer än de färger och ytor som fastnar 
på mina nedklottrade papper [---] Jag vet du har lidelse, det brinner innanför dina skal, dina pansar, intellektuella 
eller emotionella. Och här hittar jag det som jag brukar kalla din passivitet. Jag förnam det i sin första 
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handryckning: den var på något sätt passiv, viljelös. Den förändrade med ens den uppfattning jag förut – väl i det 
omedvetna – byggt upp om dig. Men varför skulle du vara annorlunda. Vill jag dig annorlunda? (79) 
 
Hugo korrigerar och särskiljer Mimmi. Hennes definition av kärlek är inte hans, hon är en 

kulturkvinna, han en naturman, för honom är kärlek eggelse, triumf, tillfredsställelse. Han för-

bättrar hennes bild av honom, menar att hans själ lever i hans kropp och att hans primitivism 

rymmer kultur och att han har många sätt förhålla sig till en kvinna. Mimmis vilja till själv-

ständighet svarar han med okunskap om sin överordning: ”Vara fri [---] Du vill dig. Det är 

bra. Jag vill mig. Och vill jag dig är det en annan form av att jag vill mig.” Han vill inte ändra 

henne men anser han sig kunna förädla henne, genom erotik: ”Ja, jag vill inte klippa dina 

vingar: jag vill smeka dem så att de växer sig långa, starka, sköna.” Han lockar henne med det 

normbrytande, erkänner deras gemensamma potential, hennes likhet med honom, säger att 

han ”älskar” henne därför att hon inte förstår eller räds det skabrösa: ”Jag kan inte låta bli att 

tänka på vad vi, du och jag, skulle kunna komma långt bortom de vanliga begreppen, de yttre 

livsformerna. Former som mitt blod och mina instinkter gör revolt emot och hatar. Är jag re-

volutionär är jag det inte i social bemärkelse utan på förnimmelsernas, rytmens, livsfärgens 

plan.” (80-81) 

   Denna innerliga och erkännande hand griper Mimmi instiktivt. Hon väljer kroppens sida, äl-

skar Hugo med ”alla nyanser”, trots ordens begränsning, med sitt väsen, med det som ”ingen-

ting kan lära”, med sin ”upprinnelse”: ”Tro inte på min intellektualitet. [---] Dina brev har en 

förmåga att utplåna mig, att förvandla mig till en smekning. Du desorienterar mig i mitt eget 

medvetandes omsorgsfulla tabeller. Jag störtar som ett skred åt ditt håll Jag vacklar och drar 

själva vägen med mig.” (86) 

   Hugo reserverar sig för Mimmis romantiska hängivelse. Han föredrar ”stor ofläckad tyst-

nad” och det kroppsliga - den universella kraft som gör Mimmi utbytbar: ”Man ville ha en 

kvinnas bröst att värma sina händer hos (bröst i pluralis). Och så vidare…”(87) I dagboken 

bemöter Mimmi passusen med ironi: ”Jag vet inte om jag led. Jag skrattade i alla fall när jag 

läste det där: bröst i pluralis.” (87)  

   Hugos kvinnosyn är densamma. Han vill att de ska frångå den skriftliga relationen och träf-

fas kroppsligen, han kritiserar Mimmi för hennes oförmåga till livsbejakelse. Hon svarar med 

att mästrande kalla honom stort barn och hävda sin modernitet: ”Du tror att jag inte har ett en-

da kulört inslag i mitt väsen. Du skriver ju till mig som om jag vore helgrå [---] Jag har i alla 

fall varmt blod som skulle spruta högt om inte min hud vore…” (65) I sitt svar frågar Hugo 

om han får använda hennes sista rad i en diktsamling, säger att den är vacker och att han alls 
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inte ser henne grå utan som ”ett tunt stilla gult solsken.”(67) Mimmis svar blir en ännu starka-

re protest mot hans definition av henne:  
 
Å du uppfattar mig som ett tunt stilla gult solsken? Förtjusande. [---] Odjur. En gång ska jag tvinga, tvinga dig 
att betrakta mitt ansikte, min panna, mina ögon. Där är kraft och lidelse i bebyggelsen. Se se bara, bländas inte 
strax av tunn stilla sol. Sant att jag har utomordentliga dammar i min cerebrala betoning och min skygghet. Men 
säkerhetsanordningarna är inte saken. Du ska genomskåda mig. Jag vill det. En gång ska jag med våld tvinga dig 
att se. (Hu då vore det kirurgi.) (67-68)  
 
Mimmis och Hugos skilda kärlekssyn understryks av Hugos bittra svar på Mimmis tvivel och 

krav på hans ställningstagande. Brevet förvandlar Mimmis norrländska landskap till ett iro-

niskt ”tunt stilla gult solsken”, han skriver att hennes klarspråk begränsar deras relation:  

 
Varför skall du också nödvändigtvis resa denna knivsegg mellan oss av stålkalla definitioner. Jag ber dig om lite 
klärobskyr lite dunkel [--] Du kastar dig över kärleken med ditt intellekts precisionsinstrument. Stackars kärlek. 
Jag tycker inte om att du säger att jag inte älskar dig. Det reser liksom upp ett hinder, en mur som skuggar. [---] 
Jag säger inte att jag älskar dig: därför att jag inte kan säga det. (91) 
 

Mimmi har med sina förebråelser mot Hugos fria förbindelser visat sin oförståelse och olik-

het. Till skillnad från henne är Hugo i första hand kropp, tillfällig attraktion, och bara så vill 

han känna henne. Han är fri, utlevande, gränslös, som litteraturen, men liksom den är han ock-

så ensam: ”upphör inte att älska mig, nej, det får du inte: det gör mig gott på något sätt, jag 

känner mig mindre ensam i tillvaron, lite mindre utanför. Jag är kanske egentligen en tragiker, 

ett slags Hamlet.” (91) 

   Parterna befäster sin olika syn på kärlek med litterära argument och orden, språket, defini-

tionen är deras maktmedel. Hugo irriteras över Mimmis traditionella ”älskade”. Mimmi av-

skyr hans förlegade ”käraste”, ordet är resultatet av en ”manipulation, en avskyvärd böjnings-

form, en grammatik”, som inte är hennes och gör att hon förlorar fästet. (93) 
 

Feber 

Tystnaden mellan breven upplever Mimmi som ”långa stumma mellanrum utan entusiasm”, 

som ”askan efter levande brinnande ord” (33). Hugo däremot vill att hon ska se hans brev 

som ”egensinniga fåglar som komma ur rymden när de och vinden vill”.(120) Hon inser att 

hon är mer angelägen om deras samtal och känner sig efterhängsen: 

 
Kvitt honom måste jag bli, eftersom han betyder ett oberoende som utarmar och förtrycker mig. [---] Inte svara. 
Det blir första spadtaget. Jag ska gräva mig ut. Fri, fri o mina lungor befria er, häv er, andas, grip tag i luften.[---] 
Jag ska ta tillbaks min sol och min världs hemtrevliga proportioner om jag också först måste göre er 
genomskinlig, min herre. Min själ får inte skakas loss från sitt fäste som ett osäkert vagnshjul (55-56) 
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Men Hugos tystnad hotar att göra Mimmi galen, hon vill ”ta livet av” honom och sin senti-

mentalitet.(63) Hon förbjuder sig att skriva mer eftersom han svarat hennes sex brev bara med 

två.(68) Hon idkar litterär och känslomässig avhållsamhet men förmår och läser ingenting, är 

ingenting. Hon har förlorat sitt ”centrum”, tomheten skrämmer och hon tvivlar på sitt eget för-

fattarskap. Hon läser om Hugos första brev och får huvudvärk av hans nedlåtande sätt att kalla 

henne ”lilla kvinna” och rikta sig till henne som var hon en ”ofullgången, embryonal, piruet-

terande hona”. Men då Hugos brev slutligen anländer tackar hon gudar och makter. Brevet ge-

nomtränger henne som ”ihållande duggregn”, ”lever” i hennes ådror: Han ber henne komma 

till Paris. (56-58)  

   Relationen tar en ny kroppslig vändning. I dagboken inser Mimmi att hennes ”livsprincip” 

segrat över naturkvinnan Nikes. Hon känner hur hon och Hugo närmar sig varandra med varje 

”stavelse”, hennes hjärta är ”scharlakan”, klänningen sveper som tungor om hennes knän.(82-

83) Men så vänds yran i melankoli och regn. Hon hamnar i ett namnlöst tillstånd som är ljud-

löst, öronbedövande och vindstilla och det enda hon känner är ”passiv vördnad”.(62-64) Re-

lationen har mist sin ”förtrolighet”. Mimmi har förlorat hoppet eftersom hon vet att hon lever 

”inkrupen under huden i en vrå av sin kropp” medan Hugo lever ”ytterst, genom varenda por, 

som om han badade”. Hon tvivlar på Hugos kärlek, vet att Nike kommer segra eftersom hans 

kvinnosyn är orubblig och ”Dekorationerna i dramat är mäktiga och gjorda för henne”. (83-

85) Hugos ”otinade” hållning förfryser hennes kärlek. Ändå bestämmer hon sig för att fara till 

Paris. (93 -94)  

   Resan blir en ny akt i passionshistorien där Mimmis och Hugos korrespondens avbryts av 

deras fysiska möte. Mimmi lämnar sitt intellektuella jag för att möta Hugo med sitt kropps-

liga. Hon far ifrån alla sina ”beslut, drömmar nyanser, osanningar, vindkast”, stänger dörren 

till ”sitt rum” och kastar ”alltsammans över bord”.(99-100) Fjelkestam menar att Paris under 

mellankrigstiden var en ”topografisk plats” för konstnärliga pilgrimsfärder och kvinnligt 

självförverkligande, ett modernitetens epicentrum där den svenska samtidromanens kvinnliga 

huvudpersoner skapade sig själva genom att i ”kreativa rum överskrida begränsade genus-

mönster”.41 Metropolen blir där ett utopiskt perspektiv42 men också en undflyende utopi.43 För 

Mimmi blir Parisresan just en undflyende utopi och ironisk symbol för hennes möte med 

Hugo och modernismen. I stället för konstnärlig bildningsresa blir den en sexuell erfarenhet 

av traditionella könsroller där staden möter med artificiella neonskyltar, svarta gator, massiva 

                                                
41 Fjelkestam, Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer, s. 49, f.     
42 Ibid., s. 52. 
43 Ibid., s. 58. 
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regn och enorma åskväder i stället för sensuell försommar. (99) Mimmis och Hugos ”ömsesi-

dighet” blir där en fysisk närhet som får deras samtal att allt mer luta åt Hugos definitioner. 

Mimmi noterar hur samtalet misslyckas, hur Hugo är dess norm och ordning, även om hon 

försöker att hävda sin:  

 
Jag kan inte konsten att använda orden på samma exakta, byggande sätt som han, däri ligger felet. Jag tycker om 
att bolla med dem, pröva deras spännkraft, stoppa dem i fickorna, trolla, göra tricks. Och när Hugos mönstergilla 
hårda svepande surv kommer kan jag inte heller alltid ta bollarna. Då går det isär. Tystnad på båda sidor om 
nätet. Jag önskar att han hade tålamod med mig, att jag finge tala nyckfullt. Men han fordrar att vi ska – inte 
samtala – utan mura samtalet i ett orubbligt varvtals med exakt samma antal tegel från vardera sidan. Jag orkar 
inte det där. Jag tycker bättre om bollarna. Ja mon coeur, även när jag missar. (101) 
 
Hugo och Mimmi blir hanne och hona. Biologin utplånar deras intellekt och likheter, upplöser 

deras individualitet och hotar Mimmis författaridentitet. Medan Hugo i Luxembourgträdgår-

den genomletar Mimmi med händer och läppar så hennes liv värker löses de ur sina tanke-

kedjor och språkförmågor. (103) Under trädet i Suresnes tätt intill Hugo blir Mimmi vild un-

dergivenhet, hon kastas i en ”ström av eld” och slår ut som ”röd vallmo”. Han läser skälv-

ningarna i hennes ”fibrer” och hennes hud blir en ”öppen bok (med spatiös stil!)”. Han behär-

skar henne och hon yvs åt att ge honom ”segerviss färg” och ”gudomlig svettning”.(105)    

   Men gradvis vänds den primitivistiska retoriken. Hugo transformeras till en vanlig man med 

kropp och kön utan ord. Han vittrar, multnar, jorden uppsuger honom och gräset täcker ho-

nom. Han talar inte utan flämtar, hans ansikte blir vitt och ”egendomligt ohöljt”, han är inte 

längre poeten till ”vackert skulpterade versrader” utan förkroppsligandet av ”blinda krafter 

som stiger för att födas seende i skötet”. Naturen har honom, ”han är makt, han är säd”.(106)   

   Hugos beröringar gör Mimmi svartsjuk, hon hatar sitt fysiska jag som ”befäst sig” och un-

dantränger hennes intellekt. Hon hatar parken de vänslas i, för att den är ”dvala, groning, 

sköte” och inte ”vitt, linjer, skrift”. Hon hatar att Hugo inget anar om hennes inre.(104) Han 

vill ”äga” henne. Själv vill hon älska på avstånd för den ”blint uppståndna gudomlighet” han 

är.(111) 

   Med tiden anpassar sig Mimmi till Hugos sätt att tänka och tala och han godtar hennes. Hon 

inordnar sig i hans diskurs och släpps in: ”Vi kan samtala nu. Han har lärt sig fördra mitt 

självsvåld med orden och deras heliga, tungt hopsmidda sammanhang. Han besväras inte av 

de ständiga bollarna, bollarna, bollarna, han är inte så seriös längre, vi kastar oss över av all-

var blekta ämnen med en okynnig frivol aptit.” Mimmi vet inte längre vem hon är, hon har 

aldrig varit ”hjälplösare, barnsligare, vackrare, lyckligare”, hon har förvandlats till ett ”helt 

kapitel missroman”(113) - till traditionell borgerlig kvinnolitteratur.  
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Kulmen 

Då Mimmi reser hem till Sverige står romansen ofullbordad. Brevkontakten återupptas. Hon 

är förälskad. Ändå skriver hon i dagboken att hon genom sin ”extas” hör sitt ”eget väsens me-

lodi och outtröttliga ackord”.(115) Hennes själsliga klyvning blir akut och hon älskar och 

fruktar i lika stora mått. (116) Febern stegras till en ångest som tvingar henne till självinsikt, 

till asketismens melete, och den formar sig till ett inre skrik (117), en spontan proklamation 

där hennes erfarenhet är grundprincip och den modernistiska diskursen ett medium:  
 
Mimmi Palm, vad är det egentligen du vill. Vad söker du med ditt innersta. [---] Vad vill du mot allt detta, som 
redan är sammanfogat. [---] Jo jag vill: [---] ett förhållande genom innerlighet, (tron på något sant) inte genom 
livsrutin [---] tillmäta livet även dess inre värde, höra livets sus … inte bara utöva det fysiskt och socialt 
bestämda levandet… känna strömfåran, sugrörelsen som förenar alla former, alla stänk en rytm [---] innerligt 
samband (att förhålla sig till livet genom oförmåga…) [---] lösgöra något av det som är bundet i benämning och 
fraser…livet och mångfalden är stenat av fraser i varje ögonblick… orden är livets fiender… [---] vår livsform är 
binda (i lögnaktigt motsatta dogmer, vantolkade obefintliga motsättningar) faktum (kun-skap44, sorteringsnit) [---
] några stunder utan fakta, utan denna löjliga eviga vanmäktiga utstakning av tankar och ting…[---] krig mot 
fakta, fakta är isoleringsfenomen…[---] kunskaper vore skönt att få avskaffa (avsätta från härskarställning) redan 
för lyckan att bli kvitt auktoritetstro . (118-120) 
 
Mimmis modernistiskt ekande ord blir ett manifest hon riktar mot samtiden och modernismen 

själv. Hon anammar den dess diskurs och gör med sin kvinnliga författarposition uppror mot 

dess manliga former, definitioner och gränser. 

   Efter Mimmis samvetsrannsakan kommer samtalet ännu mer i otakt, ”ton vickar sig på ton”. 

(127) Parternas sanningar kolliderar med varandra och de prövar och korrigerar varandra. 

Mimmi trotsar och utmanar Hugos definitioner men övertar dem då han allt oftare utövar sina 

härskartekniker. Kasten mellan undergivenhet och självhävdelse blir tvärare och könskomple-

mentariteten en allt mer dominerade aspekt. Relationen blir än mer asymmetrisk. Hugo skri-

ver nu att han ”älskar” Mimmi, ber henne ”befalla” honom att resa hem i stället för att erövra 

geografin: ”Hela världen ligger ju omkring en och är vacker. Och någonstans finns du: en 

punkt, ett centrum. Jag: komet i periferin. Befall mig. Du, kvinna. Centrum.” Han gör Mimmi 

till en väntande Penelope och sig själv till en Homeros, han är en ”fantastisk erövrare”, litterär 

Attila och Djingis Khan som vill ”omfamna, omsluta, uppta”. Men Mimmi rymmer varken 

”trojanska kolosser” eller någon ”attisk list” och hon vill inte befalla.(121-122) I frustration 

skriver hon ett brev hon aldrig sänder där hon uttrycker sin längtan att ”slita av kläderna och 

huden och vara, nå, uppnå”. Hon vill bli fri sin avvikelse och att Hugo i skrivmaskinsstil ska 

erkänna henne. (125) 

   När Mimmi klagar över Hugos tystnad får hon två ”avskyvärda brev” där Hugo likt Jupiter 

”går i åskor”.  Hon har irriterat ”guden” och likt DN-recensenterna handskas han med henne 
                                                
44 Se fotnot 40. 
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som ”en köksmästare med en biffrad”. Nyss bad han henne befalla över honom, nu är han arg 

över hennes ”ideliga klagan”, han kursiverar: ”Har du inte använt dig av mitt tålamod, av 

mitt tålamod att vänta?” Han har tröttnat på att skriva till henne, brev är bara ”surrogat”, han 

undrar varför han inte får låta sin känsel ”flyta bort” med henne: ”Jag vill lära dig känna. Om 

jag får. Om du sluter ögonen och uppger dig själv. Blir kosmos och gränslöshet…(127-128) 

Han irriteras över Mimmis vilja att definiera deras relation, hon ”broderar” över begreppet 

kärlek, gör ”varje litet embryo till ordstrid”, ”dissekerar” hans brevs ”omedvetenhet”. Han 

hotar hennes intellektualitet med sin sexuella erfarenhet:  

 
Jag har ofta sagt dig att jag älskar med sinnena. Sinnena är ju delvis intellektuella, själsliga. Med dessa sinnen 
går det bra att älska dig. [---] Men sinnena är i första rummet fysiska., kroppsliga. Hur är det därvidlag? Det vet 
jag inte, kan inte veta – ännu. Är du en kvinna som jag skulle kunna älska kroppsligt – eller rättare som skulle 
kunna ge mig vad jag fordrar i det avseendet? Det är en fråga. Obesvarad. Fann du förra brevet hårt, redan det, 
vad skall du då finna detta vara – mina klor, ser du. Akta dig. Min älskade. Akta dig… (129) 
 
Mimmi vill ”lättjefull närhetskärlek” men Hugo vill ”marsch, attack, byte, övermätt dvala”, 

hans sinnen är som ”lagren av hud hos en garvare”. Mimmi inser att deras viljor är oförenliga 

och att hennes nästa brev måste bli en ”knagglig försoning” och ”intellektuell hoplödning”. 

(130) Hon ber sina ”gudar” om försoning och försonas med Hugo i tanken. Hon underordnar 

sig och förminskar sig själv, intellektuellt och kroppsligen: 
 
Klokhet ingår i hans sinnesförfattning, hos honom är den ett själsligt respirationsorgan. Med mig är det alldeles 
annorlunda. Jag måste alltid appellera särskilt till mitt förnuft. Tillkalla det ur något avlägsnare. Sedan är det min 
lusta: medan alla de oklanderliga orden kommer från honom till mig sitter jag och vill smeka honom med mina 
händer, med insidan av mina armar. (132)  
 
Mimmi övertar ett manligt synsätt. Hon säger sig vilja skriva resonligt, utan ”känslobrosk och 

allsköns ledvätskor”. Hon ber Hugo om förlåtelse och förklarar sina förebråelser med sin ”hy-

steriska” natur och lovar att sansa sig. Hennes underordning är också en subversiv gest: ”Na-

turligtvis är jag en smula generad: att inte orka hålla slentrianen (den slentrianmässiga kvinn-

ligheten) från livet. Men vill du inte uppfatta mig – ja, ja, jag menar uppfatta mig? (133) 

   Som författarkollega vill Mimmi hjälpa Hugo att inte påverkas för mycket av litterära in-

tryck och splittras. Sexuellt menar hon att han nog bör se till att få det han ”fordrar” av någon 

annan. Hon börjar formulera sin kärlek men ifrågasätter snart sina ord och ger upp som den 

gamla sortens kvinna inför traditionell manlig förförelse:  

 
Jag är din. Eller vad du vill med mig. Slippa mig. Ja. Äga mej. Ja.[---] Jag reagerar så att jag följer dig, då, i den 
stunden. Något annat vet jag inte, bara att jag sliter alla förtöjningar, att jag finns i dig, att jag kanske, kanske är 
utplånad. Vad vill du mer. Du har undanröjt mig, allt som är jag [---] Älskade, jag förstår ingenting, det är mitt 
huvud som är emot mej i detta. Men jag vet att jag skulle kunna stiga tätt, tätt bredvid dig, på din fotsbredd. 
Hugo vad är det du fordrar. Att jag plötsligt ger upp allt iakttagande – ja ja, mina öron, min själ. Vad mer då. Jag 
stannar hos dig utan att mer vara jag. Lär mig resten….(134) 
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Hugo svarar med att bestämma Mimmis natur och avskilja sig från henne. Han är en erotisk 

människa, en ”gud” i kontakt med alltet, hon däremot verkar sakna hans ”känselliv” och de 

rätta förutsättningarna för erotiken. Han kallar henne ”blyg grace” och ”jungfru” och skriver 

att han kommer låta någon annan tillfredsställa honom om hon inte motsvarar hans behov. 

Han berättar att han snart reser till Mimmi, att deras möte kommer att avgöra saken och han 

utmanar henne: ”Skall vi fortfara att leva i varsitt land, inte gå över gränsen? Vi kan böja oss 

över den mot varandra, men inte gå över den.”(135-137)45 Som författare menar sig Hugo inte 

behöva något stöd från Mimmi: ”Jag är JAG ändå. Jag faller inte isär.” Med André Bretons 

modernistiska motto ”mot litteraturen, för poesin” och det förminskande och avsexualiserande 

”fortsätt att sova som en ängel” avslutar han det brev som blir hans sista. (138) 

   I dagboken förbereder sig Mimmi inför mötet med det ironiska svarsmottot ”Mot kärleks-

brev, för stenblock”.(139) Hon märker hur hennes känsla för Hugo förgrovas och hettar men 

skräms av sin skugga som övergått till Nikes sida för att ”stå emellan, segra”. Hon erinrar sig 

då hur olika hon och Hugo talar och tänker. Hon minns sin sanning och ser slutet nalkas.(142-

144)    

   Mötet beskriver Mimmi som ett ”grumligt fiasko” med doft av ”snedvriden överenskom-

melse”. Hugo tummar henne som under kroppsvisitation och hon inser att deras sak är av-

gjord: han är ”beröringsförälskad” och enbart förmögen till en relation på ett ”elementärt fy-

siskt plan”. Hugo konstaterar att hennes sexualitet är av alltför intellektuell art för att tillfreds-

ställa hans ”hud och sinnen”, hans ”mystiska vitalism”, som Mimmi skriver. Hon vill gap-

skratta åt sitt biologiska nederlag, de sexuella ojämnheterna, de av kulturen ”upptornade hind-

ren”. (148-151)  

    Då Hugo ger sig av vänds febern i klarsyn. Regnet upphör och alla ytor befrias från 

”mönster och krusning”. Mimmi täcker ”ännu en gosses” försvinnande med ”egna fonder” 

och förbereder sig för nästa inspirationskälla, nästa ”upptänd älskare, nästa man…”(152) 

 

Tillfrisknande och rening: Reflektion 

Varför skriver Aronson en pseudonym självbiografi och hur kan den läsas allegoriskt? Till 

skillnad från kvinnliga författare före henne antar Aronson inte någon manlig pseudonym, 

hon byter inte kön utan litterär identitet. I första hand vill hon inte dölja sin identitet utan ska-

pa sig en ny röst, hon anser sig behöva en annan röst.  

                                                
45 I Feberbokens förord tillskriver Witt-Brattström, så vitt jag förstår, felaktigt Mimmi dessa meningar. (s.20)  
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Mimmi beskriver sin passionshistoria som ett möte mellan ”två ordtränade individer med 

förhandskunskap”. Efter hennes och Hugos verbala sammandrabbning och innan nästa man-

liga musa och norm ligger litteraturen och kärleken ödelagd. Hon är befriad från Hugos defi-

nitioner, kvar finns språkets oändlighet och hennes ”djärva lekfulla” bollar som ”spelar ett 

spel utan nummerföljd och moral”.(152) Med Feberboken har Mimmi avklätt sig litteraturen 

och funnit sin inre sanning, hon står nu friare att välja sig ett eget språk. Men friheten är till-

fällig och litteraturen en dubbelt manlig horisont. Både i den traditionella och den moderna 

litteraturen är Mimmis röst underordnad. Vemodig och lättad riktar hon till sina läsare och li-

kar med Hugos brev och sina returnerade: ”Läs dem alla mina systrar med bräckligt välvda 

höfter och fragila knän. Det är återstoden, askan, allt. Nike har segrat [---] därför att hennes 

konstitution är segertecknet.”(152) Med denna exomologesis-liknande adress blir romanen en 

sedelärande berättelse och varningsskrift. Mimmi knyter härmed an till den litterära tradition 

som modernisterna förkastar. 

    Via Hugo närmar sig Mimmi litteraturen. Via litteraturen närmar sig Hugo Mimmi. Hon 

vill den könlösa litteraturen och den nya kärleken, han är den nya litteraturen som i den Nya 

Kvinnan söker den gamla. Deras möte resulterar i under- och överordning, uteslutning och 

gränsdragning. Hans manliga tolknings- och definitionsföreträde råder både i diskussionen 

om litteratur, och i den om kärlek. Relationens genuspolaritet gör henne sjuk.    

    Den litterära passionen är tryfferad med modernistiska förtecken, som gör Feberboken till 

en sorts sampling av modernistiska teman och motiv som korshänvisas och cirkulerar fritt 

utan ordning och fäste. Romanen utgörs av litterärt återbruk, ett material utan ursprung. I bre-

ven och anteckningarna är det oklart vad som är Mimmis tankar och inspiration och vad som 

är Hugos; alla deras nydanande tankar och idéer är herrelösa. Vindarna, regnet, Budjonny, 

blodet, kroppen, den fria prosan, livsivern, skriket: allmängods. Den ständiga återkomsten av 

modernismens frihetssträvande och självbespeglande motivkrets alstrar en rundgång som gör 

den modernistiska diskursen snäv, begränsad, klaustrofobisk.  

     Om modernismen beskrivs som en vilja till ett nytt språk för en ny erfarenhet och ett er-

kännande av det outforskade och nedtystade, kunde Mimmi med sin erfarenhet som ny kvinna 

i ett samhälle i förändring erkänts av denna diskurs. Men då hon skriver in sitt författar-

subjekt i den möter hon motstånd. Hugo erkänner inte hennes perspektiv, deras diskurser 

krockar och hon underordnas hans. Romanen är resultatet av detta genusdiskursiva motstånd 

och utanförskap. Mimmis definitionsunderläge tvingar henne till anpassning. Hon assimilerar 

sig, anammar den modernistiska paletten, formar och fyller boken med dess tematik och app-
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licerar den på sig och Hugo. Likväl är hon bokens centrum. Hon influeras och hävdar sitt eget 

perspektiv, klyvs och gör motstånd. Konsekvensen blir upplösning och sammanblandning.  
    I Aronsons Hitom himlen ser Eva Adolfsson ett allegoriskt försvar för kvinnans rätt att tala 

och skriva som har sina rötter i Christine de Pisan och den medeltida allegorin. Där var det 

skandalösa gränsöverskridandet nödvändigt för den kvinnliga författare som ville skapa sig 

auktoritet och ge plats åt sin subjektivitet; att bli skapare av tecken istället för tecken. Kvin-

nans begär till offentligt tal och litterär auktoritet var incestuöst: det bröt mot tabun och kor-

sade gränser. Därför blev det incestuösa en retorik och normbrytande taktik med vilken kvin-

nan öppnade den ”diskursiva rymden”.46 På likartat vis läser jag Feberboken. Som författare 

förhåller sig Aronson till en rådande manlig diskursordning. Hon bemäktigar sig den genom 

upplösningen och bekönandet av den. Via anammelsen, sammanblandningen och ironin ger 

hon romanen en dekonstruerad form som dekonstruerar sitt innehåll. Stoffet blir en allegori 

över kvinnans kreativitet och sexualitet i mötet med en manlig författare på ett manligt litte-

rärt fält. Aronson är en tidig modernist som vill ut ur litteraturen och före sina systrar ”söka 

nya ord” till den ”nya kunskap” hon anar”.47 Med bruket av självteknologier söker hon finna 

och välja sig ett intuitivt språk annat än det programmatiska hon anvisas av den patriarkala lit-

terära diskursen. Hon skriver fram en inverterad bild där kvinnans avvikelse vänds i klarsyn 

och marginaliseringen blir ett företräde. Företrädet är dock profetiskt. Mimmi är en litterär 

skapelse med oregelbunden form som balanserar på gränsen mellan diskurser. Hon förhåller 

sig till den ordning hon inte erkänns av och hennes balansprov synliggör litteraturens diskur-

siva makt, manliga princip och underordningens djupa rötter. När man och kvinna byter roller 

så Han blir kropp och Hon intellekt kvarstår den dikotomiska maktbalansen mellan könen. I 

sexualitetens diskurs underordnas kvinnan på grund av sin ospontanitet, okroppslighet och för 

myckna intellekt, och i litteraturen underordnas hon på grund av sin spontanitet, kroppslighet 

och bristande intellektualitet.  Den hierarkiska könspolariteten står orubbad. 

    I Feberboken ser Witt-Brattström en utebliven könsdialog mellan en kvinnlig och manlig 

författare som övergår i könsrivalitet.48 Jag ser också en kvinnig författares kamp om defini-

tionen i en manligt präglad diskurs. Mimmi vill komma till tals med Hugos modernism utan 

att ge upp sitt perspektiv. Hans motstånd uppenbarar diskursen som begränsad. Då han inte 

erkänner hennes nyanser förringar och förlöjligar hon hans diskurs och hävdar sitt intuitiva 

skapande som korrektiv till hans metodik, Hugo följer en ”snäv” linje, hon själv en ”platsisk”. 

                                                
46 Eva Adolfsson, Hör, jag talar!, Albert Bonniers Förlag 2003, s. 163-165. 
47 Stina Aronson (pseud. Sara Sand), ”Före mina systrar”, Tolv hav, Rosenlarv Förlag 2009, s. 18. 
48 Ebba Witt-Brattström, förord till Feberboken, Roserlarv förlag 2008, s. 19. 
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Enligt min mening framstår modernismen här inte som någon direkt manlig konspiration, som 

Witt-Brattström i likhet med Gilbert och Gubar anser, utan som en indirekt men förstärkt tra-

ditionell uteslutningsmekanism där den manlige författaren genom definitioner och motivval 

på nytt befäster sin dominans.  

    Likt Witt-Brattström anser jag att Aronson via den mimetiska parodin tar avstånd från den 

modernistiska diskursen,49 men jag vill också hävda ironins två positioner. Mimmi är kluven, 

på gränsen mellan den traditionella litteraturen och den modernistiska prövar och kritiserar 

hon modernismen för att finna en tredje position. Hon söker ett autentiskt språk och en köns-

neutral röst. I ingenmanslandet mellan henne och Hugo blir självbiografin pseudonymt stoff. 

Metaperspektivet och pseudonymiteten blir hennes svar på sin underordnade ställning och på 

litteraturens klyvning i kvinnligt och manligt. Denna position ger Mimmi makt att yttra sig på 

en distans från vilken hon både kan driva med Hugo och sig själv. Aronson föregår här Moa 

Martinsons motbild till modernismens programmatiska verklighetssyn50 genom att göra sin 

roman till en innerlig satir om kvinnans underordning och motstånd i den moderna litteraturen 

där hon uppmanar sina likar att dra lärdom om villkoren för kvinnans skrivande. 

 
Feberbokens mottagande blir tveeggat vasst. Man avfärdar Aronsons modernism och menar 

att boken helt saknar konstruktion och innehåll. Den liknas vid en ”spillra ur en privat värld 

som har råkat kastas in i offentligheten”, ett ”protokoll över ett kvinnligt nervliv”. Aronsons 

författarskap sammanfattas som ”hysteriska monologer”, ”patologisk jag-kult” och ”kvinnlig 

bikt”.51 Ironiskt nog blir romanen alltså både ett bevis på och en förstärkning av den köns-

segregering den är motbok till. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
49Ebba Witt-Brattström, förord till Feberboken, Roserlarv förlag 2008, s. 15. 
50Ebba Witt-Brattström, Moa Martinson - Skrift och drift i trettiotalet (diss.), Norstedts Förlag 1998, s. 268.    
  Romanen som åsyftas är Kvinnor och Äppelträd. 
51Domellöf 2001, s. 93,f. 
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